
Σύστημα προβολής 
ψηφιακού 

κινηματογράφου 
4K για μικρές 

οθόνες

SRX-R510P

Χαρίστε στους θεατές σας την απόλυτη συγκίνηση που προσφέρει η 
τεχνολογία 4Κ από τη Sony για μικρές κινηματογραφικές οθόνες.  
Συνεχίζοντας την επιτυχία του φημισμένου συστήματος SRX-R515P,  
ο SRX-R510P φέρνει την πραγματική εμπειρία ψηφιακού κινηματογράφου  
4K της Sony στους κινηματογράφους που αναζητούν οικονομικές λύσεις.

Συνδυάζοντας την εξαιρετική ποιότητα εικόνας 4K με το προσιτό κόστος 
λειτουργίας, το SRX-R510P έχει το ίδιο μικρό μέγεθος, το ίδιο ενσωματωμένο 
media block και την ίδια οπτική μηχανή SXRD με το SRX-R515P.

Όπως και στο SRX-R515P, η ανθεκτική διάταξη 4 λυχνιών υδραργύρου 
υψηλής πίεσης (HPM) προσφέρει εκπομπή φωτός 9.000 Lumens από 4 λυχνίες 
που μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορους φακούς προβολής 2D υψηλής 
ποιότητας, ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας. Επιπλέον, μπορείτε να 
αναβαθμίσετε άνετα το σύστημα σε ομαλό, καθηλωτικό 3D με την προσθήκη 
ενός φακού/φίλτρου 3D που τοποθετείται εύκολα.

Ο βιντεοπροβολέας είναι εύκολος στη χρήση, καθώς διαθέτει εύχρηστο 
περιβάλλον εργασίας, με οθόνη αφής 15 ιντσών, ενώ μπορεί να ελεγχθεί από 
απόσταση μέσω ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο και 
ενός προγράμματος περιήγησης στο web.

Πραγματική εικόνα 4K χάρη 
στον κορυφαίο φακό και το 
ενσωματωμένο media block. 
O SRX-R510P προσφέρει 
ανάλυση 4096 x 2160 pixel  
που είναι τετραπλάσια από το 
2K και το HD. Ο κορυφαίος 
φακός μεγάλου διαφράγματος 
F2,5 διαθέτει γυαλί εξαιρετικά 
χαμηλής διασποράς (ELD) 
(Extra Low Dispersion) που 
δημιουργεί εξαιρετικά 
λεπτομερή εικόνα 4K.  
Σε αντίθεση με άλλα 
συστήματα προβολής που 
διαθέτουν φακό 2K και 
media block 4K, ο SRX-R510P 
συνδυάζει ένα σετ πάνελ  
SXRD 4K με ένα φακό και ένα 
media block 4K, για πραγματική 
εικόνα 4K με την υψηλότερη 
δυνατή ανάλυση.
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Ξεκούραστη για τα μάτια εικόνα 3D 
Το μοναδικό σύστημα διπλού φακού της 
Sony προβάλλει ταινίες 3D με εγγενή 
ανάλυση 2K. Οι εικόνες στο αριστερό και 
το δεξί μάτι προβάλλονται ταυτόχρονα.  
Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα 
επιτυγχάνει ευκρινή εικόνα 3D, χωρίς 
τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα 
συστήματα εναλλαγής εικόνων  
“Triple-flash”.

Υψηλή αντίθεση για ολοζώντανες εικόνες 
Η οπτική μηχανή SXRD του SRX-
R510P αποδίδει εξαιρετικά υψηλό 
λόγο αντίθεσης, πάνω από 4.000:1, 
εξασφαλίζοντας έτσι ολοζώντανες εικόνες 
με έντονα φωτεινά σημεία και πλούσιο, 
βαθύ μαύρο.

Οικονομική διάταξη λυχνιών HPM για 
ασφαλή, εύκολη αντικατάσταση λυχνιών 
Η διάταξη 4 λυχνιών υδραργύρου 
υψηλής πίεσης (HPM) προσφέρει 
υψηλή φωτεινότητα και αντοχή. Ο 
βιντεοπροβολέας συνεχίζει να λειτουργεί 
ακόμα και αν κάποια λυχνία υποστεί βλάβη 
κατά την προβολή. Η αντικατάσταση των 
λυχνιών είναι ασφαλής και εύκολη, ενώ 
συμβάλει στη μείωση του συνολικού 
κόστους λειτουργίας.

Προβολή με υψηλή φωτεινότητα  
σε οθόνες με εύρος έως και 10 m 
O SRX-R510P προσφέρει μεγάλη 
φωτεινότητα 9.000 lumen (με λυχνίες 
450 W), η οποία έχει βελτιστοποιηθεί 
για μικρές κινηματογραφικές οθόνες με 
εύρος έως και 10 m (με λυχνίες 450 W,  
για προβολή 2D).

Εύκολη εγκατάσταση 
Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να 
τοποθετηθεί άνετα σε μικρότερες 
καμπίνες προβολής. Το σώμα του 
βιντεοπροβολέα αποτελεί επίσης ένα 
προστατευτικό περίβλημα, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
φυσικής ασφαλείας και προστασίας από 
παραβιάσεις FIPS-140/2 που ορίζει το 
πρότυπο DCI.

Υψηλής ταχύτητας εισαγωγή 
περιεχομένου 
O SRX-R510P προσφέρει υψηλές 
ταχύτητες μεταφοράς δικτύου μέσω USB 
3.0 που συντελούν στον απλοποιημένο 
προγραμματισμό των προβολών, 
διευκολύνοντας έτσι τους πολυάσχολους 
υπεύθυνους των κινηματογράφων.

Μεγαλύτερο GUI και απομακρυσμένος 
έλεγχος του λογισμικού συστήματος 
διαχείρισης οθονών 
Το άνετο γραφικό περιβάλλον εργασίας 
(GUI) με μεγάλη οθόνη αφής 15 
ιντσών είναι συμβατό με το λογισμικό 
Theatre Management System της 
Sony, το οποίο απλοποιεί τη ρύθμιση 
του βιντεοπροβολέα, τη διαχείριση 
περιεχομένου και τη δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
προβολών. Επιπλέον, υποστηρίζεται 
ο απομακρυσμένος χειρισμός του 
συστήματος μέσω ενός υπολογιστή που 
είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο και 
ενός προγράμματος περιήγησης στο web.

Ευέλικτη αναπαραγωγή 3D και 
εναλλακτικού περιεχομένου μέσω HDMI® 
Οι δύο τυπικές είσοδοι HDMI® επιτρέπουν 
την αναπαραγωγή 3D και παράλληλα 
διευκολύνουν την προβολή εναλλακτικού 
περιεχομένου, όπως είναι τα ζωντανά 
βίντεο και η αναπαραγωγή Blu-ray Disc™.

Χαρακτηριστικά



SRX-R510P  
Χαρίστε στους θεατές σας 
την απόλυτη συγκίνηση που 
προσφέρει η τεχνολογία 4Κ  
από τη Sony 

Νέα οθόνης αφής και νέο γραφικό 
περιβάλλον εργασίας

Νέο σύστημα πηγής φωτισμού 
(4 λυχνίες υδραργύρου υψηλής 
πίεσης)

Νέα οπτική μηχανή

Νέο Integrated Media Block

 
Νέος διακομιστής

SRX-R510P και διακομιστής



Προδιαγραφές

SRX-R510P

Βιντεοπροβολέας
Συσκευή προβολής SXRD 4K 3 x 1,48 ίντσες

Λυχνία 4 λυχνίες υδραργύρου υψηλής πίεσης (HPM) 450 W ή
4 λυχνίες υδραργύρου υψηλής πίεσης (HPM) 330 W

Εκπομπή φωτός (μέσος όρος) 9.000 lm (κέντρο) (λυχνία 450 W) / 6.600 lm (κέντρο) (λυχνία 330 W)
Λόγος αντίθεσης πάνω από 4.000:1
Διασύνδεση
Είσοδος βίντεο 2 HDMI®

Έξοδος ήχου Μη ισοσταθμισμένη 8 καν. 24bit, 48/96kHz, Linear PCM
AES/EBU 16 καν. 24bit, 48/96kHz, Linear PCM

Εισαγωγή δεδομένων 2 USB 3.0
1 υποδοχή μονάδας CRU

Έλεγχος συστήματος
8 GPI / 16 GPO

1 USB 2.0 (για έλεγχο UPS)
1 RS-232C (για έλεγχο επεξεργαστή ήχου*1)

Δίκτυο 2 Gigabit Ethernet
Αποθήκευση και αναπαραγωγή
Χωρητικότητα 4 TB τροποποιημένη συστοιχία RAID 6

Αναπαραγωγή (JPEG2000)
4K 2D: 24P

2K 2D: 24/25*2/29,97*2/30*2/48/60P
2K 3D: 24/29,97*2/30*2/48/60P

Αναπαραγωγή (Άλλα)
MPEG2*3

MP@HL YUV4:2:0/4:2:2 8bit Ρυθμός bit 80 Mbps (μεγ.)  
1.920 x 1.080 23,09P/24P/25P

Γενικά – Βιντεοπροβολέας
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 548 x 634 x 1.119 mm (21,5 x 24,9 x 44 ίντσες)*4

Βάρος Περίπου 145 kg (319,6 lb)*5

Απαιτήσεις ενέργειας AC 200 έως 240 V, 50-60 Hz, Μονοφασικό, 21,5 A έως 18 A
Κατανάλωση ρεύματος Λυχνία 450 W: Μεγ. 4,3 kW Λυχνία 330 W: Μεγ. 3,2k W
Εξαγωγή ροής αέρα 450-550CFM
Γενικά – Διακομιστής
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 482 x 131 x 560 mm (18,9 x 5,1 x 22 ίντσες)
Βάρος Περίπου 24 kg (52,9 lb)
Απαιτήσεις ενέργειας AC 100 έως 240 V, 50-60 Hz, Μονοφασικό, 2,2 A έως 1,0 A
Κατανάλωση ρεύματος Μέγ. 240 W
Γενικά – Οθόνη αφής
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 350 x 310 x 57 mm (13,7 x 12,2 x 2,2 ίντσες)
Βάρος Περίπου 3,6 kg (7,9 lb)

Απαιτήσεις ενέργειας DC 12V, 1A, Προσαρμογέας: AC 100 έως 240 V, 50-60 Hz, 
Μονοφασικό

Κατανάλωση ρεύματος Μέγ. 12W
Γενικά – Κοινά
Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C έως ~35°C (41°F έως 95°F)
Υγρασία λειτουργίας 35% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C (12°F έως 140°F)
Υγρασία φύλαξης 10 έως 90%
Άλλο

Κανονισμοί ασφάλειας

Βιντεοπροβολέας ψηφιακού κινηματογράφου SRX-R510P
VCCI Class A, UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, FCC/IC Class A 

Digital Device, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A +  
EN 55024, EN 61000-3-11 + EN 61000-3-12, AS/NZS CISPR22  

(EN 55022) Class A
Διακομιστής ψηφιακού κινηματογράφου XCT-S10

VCCI Class A, 電気通信事業法 , UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1,  
FCC/IC Class A Digital Device, IEC 60950-1, EN60950-1, 

EN 55022 Class A + EN 55024, EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3,  
AS/NZS CISPR22 (EN 55022) Class A

Οθόνης αφής LKRA-007
VCCI Class A, FCC/IC Class A Digital Device, EN 55022 Class A +  

EN 55024, AS/NZS CISPR22 (EN 55022) Class A

Παρεχόμενα αξεσουάρ

Βιντεοπροβολέας ψηφιακού κινηματογράφου SRX-R510P
Κλειδιά αφαίρεσης πάνελ (5), κανονισμοί ασφαλείας (1), 

βραχίονας TPC (1 σετ), εξάρτημα στερέωσης καλωδίου (2)
Διακομιστής ψηφιακού κινηματογράφου XCT-S10

Πόδια (1 σετ), καλώδιο PCI Express (2 m) (1),  
καλώδιο Ethernet (2m) (1)
Οθόνη αφής LKRA-007

Προσαρμογέας AC (1), καλώδιο VGA (1), καλώδιο USB (1)
Η Sony παρέχει το πρώτο σετ λυχνιών μαζί με κάθε 

βιντεοπροβολέα (περιλαμβάνεται στην τιμή του βιντεοπροβολέα).

SRX-R510P
Φακός 2D LKRL-Z511 LKRL-Z514 LKRL-Z519
Λόγος εμβέλειας 1,05-1,75 1,35-2,34 1,80-4,00
Κατακόρυφη μετατόπιση +/- 35%
Οριζόντια μετατόπιση +/- 7%

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 256 x 315 x 429 mm 
(10 x 12,4 x 16,8 ίντσες)

256 x 315 x 454 mm
(10 x 12,4 x 17,8 ίντσες)

256 x 315 x 413 mm
(10 x 12,4 x 16,2 ίντσες)

Βάρος 14,5 kg (31,9 lb) 14 kg (30,8 lb) 13 kg (28,6 lb)

Υποστηριζόμενο σήμα στις εισόδους HDMI®

Video
Ανάλυση Ρυθμός καρέ
720 x 480 59,94P / 59,94I / 60I /60P
720 x 576 50I / 50P
1280 x 720 50P /59,94P / 60P
1920 x 1080 23,98P/24P / 50I /50P / 59,94I / 60I / 59,94P / 60P
2048 x 1080 23,98P / 24P / 60P
Υπολογιστής
Ανάλυση Ρυθμός καρέ
VGA (640 x 480) 60
XGA (1024 x 768) 60
UXGA (1600 x 1200) 60
WUXGA (1920 x 1200) 60
3D
Δομή 3D Ανάλυση Ρυθμός καρέ

Συσσώρευση καρέ
1.280 x 720 50P /59,94P/60P

1.920 x 1.080 23,98P/24P

Πάνω μισό - Κάτω μισό
1.280 x 720 50P / 59,94P/60P

1.920 x 1.080 23,98P/24P / 50P / 59,94P/60P

Σε παράθεση
1.280 x 720 50P /59,94P/60P

1.920 x 1.080 50I / 50P / 59,94I / 59,94P/  
60I / 60P

Διπλή είσοδος*6

1.280 x 720 50P /59,94P/60P

1.920 x 1.080 23,98P/24P / 50I / 50P / 59,94I / 
59,94P/ 60I / 60P

Λυχνία LKRM-U450 LKRM-U330
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) 89 x 122 x 148 mm (3,5 x 4,8 x 5,8 ίντσες)
Βάρος 510 g (1,1 lb)

Διανέμεται από :
Η Professional Solutions Europe είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λύσεων AV/IT σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
πολλούς τομείς της αγοράς, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η βιντεοπαρακολούθηση και το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και 
οι μεγάλοι χώροι εκδηλώσεων. Προσφέρει προϊόντα, συστήματα και εφαρμογές που διευκολύνουν τη δημιουργία, το χειρισμό και τη 
διανομή ψηφιακού ήχου και οπτικού περιεχομένου, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους να αξιοποιούν καλύτερα 
την επένδυσή τους. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην παροχή πρωτοποριακών προϊόντων που κυριαρχούν στην αγορά, η 
Professional Solutions Europe βρίσκεται στην ιδανική θέση για να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αξία στους πελάτες της. Το τμήμα 
επαγγελματικών υπηρεσιών της Sony, και ειδικότερα το τμήμα ενσωμάτωσης συστημάτων, επιτρέπει στους πελάτες να επωφελούνται 
από την ευρύτερη, αλλά και ειδικότερη τεχνογνωσία των επαγγελματιών της σε όλη την Ευρώπη. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο 
καταξιωμένων συνεργατών τεχνολογίας, η Professional Solutions Europe παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των πελατών, ενσωματώνοντας λογισμικό και συστήματα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων κάθε εταιρείας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pro.sony.eu
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© 2014 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή χωρίς πρότερη έγκριση. Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Όλες οι τιμές βάρους και διαστάσεων που δεν αναγράφονται σε μετρικό σύστημα είναι κατά προσέγγιση. Οι επωνυμίες Sony και make.believe είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Όλα τα 
υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Για να δείτε όλα τα χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pro.sony.eu/dcinema

*1  Παρακάτω παρατίθενται οι επεξεργαστές ήχου που έχουν δοκιμαστεί. 
Dolby® CP650 (έκδ. 1.2.3.0, έκδ. 2.2.5.3, έκδ. 2.3.5.3, έκδ. 2.3.6.3, έκδ. 2.3.6.6) 
Dolby® CP750 (έκδ. 1.2.8.3) * Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον CP750 μέσω δικτύου.

*2 Δεν υποστηρίζεται η υδατογράφηση σε αυτό το ρυθμό ανανέωσης καρέ.
*3 Δεν υποστηρίζεται η υδατογράφηση και ο χειρισμός αρχείων υποτίτλων σε περιεχόμενο MPEG2.
*4  Με μηχανισμό μετατόπισης φακού και ρυθμιζόμενα πόδια, χωρίς οθόνη αφής και προεξέχοντα μέρη της 

μονάδας, όπως η λυχνία κατάστασης και το κάλυμμα.
*5 Χωρίς λυχνίες, φακό και οθόνη αφής.
*6  Η τροφοδοσία κάθε εικόνας για το αριστερό μάτι και κάθε εικόνας για το δεξί μάτι γίνεται μεμονωμένα 

από δύο εισόδους HDMI®.


