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Relacja Panasonic

Na poczàtku paêdziernika Panasonic zorganizowa! 
w Warszawie konferencj´ prasowà. Nie by!a to jednak prezentacja 
licznych nowoÊci i planów na nadchodzàcy sezon, 
ale pokaz mo˝liwoÊci jednego, za to wyrafinowanego produktu.
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F lagowy projektor Full HD 
PT-AE4000 skonstruowano dla
osób, które chcà sobie urzàdziç 

w domu prawdziwe kino i nie uznajà
kompromisów. Jego twórcom przyÊwie-
ca!a prosta idea: stworzyç urzàdzenie
dajàce obraz zgodny z zamys!em realiza-
torów filmu.

Wystarczy krótki kontakt z nowym
Panasonikiem, by si´ przekonaç, ˝e 
to nie przelewki. Wyglàda powa˝nie 
i wzbudza szacunek s!usznymi gabaryta-
mi. Kanciastà, czarnà bry!´ opracowano
najwyraêniej z myÊlà o wygodnym mon-
ta˝u pod sufitem, a nie po to, by
!adnie si´ prezentowa!a na
stoliku czy sklepowej
pó!ce.

Najwi´ksze wra˝enie robi jednak
bogactwo funkcji i ustawieƒ. Jest a˝...
przera˝ajàce. OczywiÊcie, je˝eli ktoÊ nie
ma ochoty si´ bawiç w zaawansowane
opcje, mo˝e poprzestaç na podstawo-
wym menu, ale jeÊli zechcemy dostroiç
obraz dok!adnie, mo˝emy sp´dziç na
tym dwa tygodnie.

Prowadzàcy pokaz Hartmut Kulessa 
z !atwoÊcià prezentowa! coraz bardziej 
zaawansowane funkcje, umo˝liwiajàce
dostrojenie obrazu do warunków oÊwie-
tlenia panujàcych w pokoju, pod!àczo-
nego sprz´tu i indywidualnych preferen-
cji u˝ytkownika. Jednak trudno si´
oprzeç wra˝eniu, ˝e Êwie˝o upieczony
w!aÊciciel PT-AE4000 musia!by sp´dziç
mnóstwo czasu z pilotem i instrukcjà
obs!ugi w r´ku, ˝eby dojÊç do takiej
wprawy. Pomocne sà tryby automatycz-
nego ustawiania kontrastu, fabryczne

ustawienia kolorów czy podzia! ekranu
na pó!, dzi´ki czemu mo˝emy na bie˝à-
co obserwowaç zmiany i oceniç, czy po-
st´pujà w dobrym czy z!ym kierunku.
Ale mimo wszystko, kiedy prezentacja
mo˝liwoÊci projektora dobieg!a koƒca,
czu!em si´ tym bogactwem przyt!oczo-
ny. Gdyby za naciÊni´ciem jednego guzi-
ka urzàdzenie ustawia!o wszystko auto-
matycznie, skorzysta!bym z tej opcji 
i ju˝ nigdy nie wgryza! si´ w menu.

Wniosek jest prosty. JeÊli czujecie si´
na si!ach i lubicie d!ugo grzebaç w usta-
wieniach nowo zakupionego sprz´tu,

PT-AE4000 dostarczy Wam wi´-
cej frajdy ni˝ BMW M3. Je˝eli
jednak chcecie tylko kupiç
urzàdzenie zapewniajàce do-
skona!y obraz, a zaawanso-
wane opcje Was przera˝ajà,
to albo nigdy, ale to nigdy
w nie nie wchodêcie, albo
powierzcie kalibracj´ spe-
cjalistom.

Zabrzmia!o z!owró˝b-
nie? To teraz s!ówko 
o tym, co mo˝na wyci-
snàç z flagowego Pana-
sonica. Ujmujàc naj-
krócej – jakoÊç obrazu
na najwy˝szym po-
ziomie. JeÊli ktoÊ

powie, ˝e wra˝enia sà porównywalne 
z prawdziwym kinem, to PT-AE4000
mo˝e si´ obraziç; by!em w wielu salach
kinowych, w których jakoÊç obrazu by!a
znacznie ni˝sza. P!ynnoÊç, rozdzielczoÊç,
naturalnoÊç i nasycenie barw, znakomity
kontrast – jeÊli popracujemy nad usta-
wieniami, efekt mo˝e byç naprawd´
Êwietny. A wszystko w kinowym for-
macie 21:9.

Osiàgni´cie jasnoÊci 1600 lumenów 
i kontrastu 100000:1 by!o mo˝liwe dzi´ki
zastosowaniu specjalnej lampy Red Rich
Lamp, dzi´ki której nawet przy najwy˝-
szym poziomie jasnoÊci biel nie wpada 
w ˝ó!tawy czy zielonkawy odcieƒ. Detail

Clarity Processor 3 spra-
wia, ˝e otrzymujemy mnó-

stwo detali w obszarze, na
który ustawiona by!a os-

troÊç, a w pozosta!ej cz´Êci
kadru nie pojawia si´ ziarni-

stoÊç i inne niepo˝àdane zjawi-
ska towarzyszàce wyostrza-

niu obrazu. Dzi´ki technologii
100 Hz Intelligent Frame Cre-

ation ruch staje si´ p!ynniejszy 
i mo˝emy odczytaç nawet napisy

na szybko poruszajàcych si´ obiek-
tach.

Zadbano tak˝e o niskie zu˝ycie
energii i bezpieczeƒstwo lampy. W try-

bie standby projektor zu˝ywa jedynie
0,08 W, a jeÊli w czasie jego pracy ktoÊ

wyciàgnie wtyczk´ z gniazdka albo nastà-
pi awaria sieci energetycznej, ch!odzenie
b´dzie podtrzymywane.

PT-AE4000 wymaga wiedzy technicz-
nej i czasu, ale tych, którzy si´ na niego
zdecydujà, czeka nagroda – prawdziwe
kino w domu. Urzàdzenie w!aÊnie
wchodzi do sprzeda˝y. Cena nie powin-
na przekroczyç 12000 z!. "
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