
Příslušenství k projektorům 

Barco DP2K Série

ACS-2048

Klíčové prvky:

•  Podporuje vstupy HD/SD SDI, DVI, 
počítačové analogové a video 

•  Všechny vstupy podporují standardní 
prokládané zdroje signálu

•  12ti bitové interní zpracování obrazu

•  Nejmodernější 10ti bitové zpracování 
prokládaných signálů (de-Interlacer) 
s diagonálním filtrem

•  Minimální zpoždění zpracovaných 
vstupních signálů

•  Navržený pro podporu zdrojů kódovaných 
HDCP a projektorů HDCP kompatibilních

•  Výstup jako 12ti bitový 4 : 4 : 4 RGB dual 
link DVI na dvou DVI-I konektorech

•  Kompletní vzdálená správa přes IP

Přepínač alternativního obsahu ACS-2048

Provozovatelé kin experimentují s alternativním obsahem již mnoho let. Díky nástupu digitálních 
kinoprojektorů lze tyto moderní technologie využít k projekci nefilmových obsahů nebo živých přenosů.
Díky možnostem zobrazit alternativní obsah mohou kinosály nabídnout pořádání sportovních či kul-
turních událostí, obchodních seminářů, firemních prezentací, hraní počítačových her, apod., což otvírá 
provozovatelům dosud nepřístupný nový trh a přináší tržby navíc. 

Barco volitelně dodává k celé DP2K sérii 8 x 1 přepínač alternativního obsahu ACS-2048, který se stal 
ideálním řešením pro všechna digitální kina či multiprojekce. Přepínač podporuje všechny standardní 
video vstupy / formáty – HD/SDI, SD-SDI, DVI, analog, komponent, S-video, které zpracovává a kon-
vertuje pomocí vysoce výkonného scaleru. Výstupem je pak 12-bitový dual DVI 2 048 x 1 080 – základ-
ní formát digitálního kina. 
ACS-2048 podporuje nejvyšší stupeň ochrany autorských práv – HDCP (High-Bandwidth Digital 
Content Protection). Tento implementovaný prvek ochrany umožňuje přehrávat alternativní obsah 
z Blu-Ray disků, ze satelitního vysílání nebo jakýchkoliv zdrojů signálu zabezpečených HDCP. 
Celé zařízení lze velmi jednoduše ovládat z předního panelu přepínače nebo vzdáleně pomocí inte-
grace v ovládacím dotykovém panelu.
Díky možnostem ACS-2048 přehrát jakýkoliv obsah z libovolného zdroje, včetně podpory HDCP, se 
kinosálům nabízí nové možnosti jejich využití.
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