Vážení diváci,
s velkou radostí vám oznamujeme, že skoro po deseti letech byl v Kině Sněžník vyměněn
hlavní projektor. Naše kino bylo jedním z prvních digitalizovaných kin v České republice,
proto je i jedním z prvních, kde tato technika dosluhuje.
Nyní máme nejnovější řadu kinoprojektoru od stejného výrobce z USA, jako byl dosavadní,
který na rozdíl od předchozího modelu, umožňuje místo 3kW užití až 6kW lampy. Získali
jsme tak větší světelný tok pro (v loňském roce) zvětšené plátno i mnohem kvalitnější obraz.
Nový projektor má i vyšší rozlišení obrazu z 2K na 4K.
Vyměněn byl i celý 3D systém, který využívá nejnovější technologie DepthQ. Díky tomu
vám můžeme nabídnout nejlepší možný vizuální 3D zážitek.
Tento systém neumožňuje už použití našich stávajících 3D brýlí. Nově bude tedy jedinou
možností, jak získat 3D brýle, jejich nákup na pokladně kina.
Výhody, které vám přináší nový systém 3D brýlí:
 Brýle se vyrábí i v dětské velikosti. Je možné tak bez dalších nástavců koupit je i pro menší

diváky.
 Nově budete mít vždy záruku, že máte nové a neopotřebované 3D brýle. Naše dosavadní

3D brýle byly opakovaně používány a čištěny po několik let, dokud nebyly polámány. Při
každé projekci je měl někdo jiný. Za tuto dobu nesly jejich skla mnohdy stopy opotřebení
nebo poškrábání. To už u nových brýlí nehrozí, protože u vás budou samozřejmě jako v
bavlnce. Bude záležet tedy jen na vás, v jakém stavu si brýle na představení přinesete, a
nikdo jiný je před Vámi nebude užívat.
 Zakoupené brýle nemají kontrolní čip a jsou již ve vašem majetku. Nebudeme tedy již
pomocí pípání kontrolních bran, během a po představení, kontrolovat, zda s nimi
odcházíte.
 Nové brýle jsou plastové, lze jejich nožičky složit - jejich přenos a skladování jsou tedy
mnohem jednodušší a je možné je použít opakovaně a přinést si je na promítaná
představení.
 V případě, že brýle zapomenete doma, rádi vám na pokladně kina prodáme nové. Jejich
cena je 25 Kč a není zahrnuta v ceně vstupenky.
Tato nová technologie je možná jen ve spojitosti s novým polostříbrným polarizovaným
plátnem, které jsme vyměnili již v loňském roce. Díky tomu vám můžeme nabídnout nejlepší
možný vizuální 3D zážitek.
Děkujeme tímto našemu zřizovateli, statutárnímu městu Děčínu, za možnost výměny této
technologie v hodnotě 1,8 milionu korun.
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, jak projekce v Kině Sněžník dostala nový rozměr!
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