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SAMSUNG ONYX CINEMA 
НОВИЙ БРЕНД НА CINEMACON 2018

Сеггі-Кім, виконавчий віце-президент зі створення візуального дис-
плею в Samsung Electronics:
«Поєднавши блискучу однорідну колірну презентацію із світлодіодною 
якістю зображення й кришталево чистим звуком, екран Samsung Onyx 
перетворює кінотеатр на найбільш захоплюючу й незабутню арену 
для перегляду фільмів. Ми дуже раді запропонувати новий досвід ро-
боти з Samsung Onyx операторам, менеджерам, а також власникам 
кінотеатрів у всьому світі. І ми чекаємо на можливість продовжити 
переговори з впливовими особами кіноіндустрії, що приймають рішення 
для просування кінотеатру наступного покоління».

НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ КІНО

Доступний у варіантах шириною від 5 до 10,3 м (16,4-33,8 фута), дисплей 
Samsung Onyx дозволяє працювати з будь-яким форматом зображення, за-
безпечуючи при цьому відмінну візуальну якість, технічні характеристики й 
надійність і на крок випереджаючи традиційні системи на основі проекторів. 
Як перший у світі DCI-сертифікований кінотеатральний 4К дисплей Samsung  
Onyx надає можливість поєднання поліпшеної якості зображення з високою 
роздільною здатністю і високим динамічним діапазоном (HDR) у живому 
надзвичайно реалістичному зображенні на екрані.

Учасники CinemaCon 2018 також стали одними з перших, хто випробу-
вав потужне мультисенсорне середовище перегляду Samsung Onyx. Кожен 
екран Samsung Onyx оснащений найсучаснішою системою об’ємного зву-
ку від HARMAN International, завдяки чому сцени доповнюються чітким і 
послідовним звуком. Ця інтеграція усуває зміщення назад, розширюючи зву-
кову «солодку пляму», і гарантує, що всі глядачі можуть насолоджуватися 
однаковою подачею незалежно від місця в залі.

Samsung також провів попередній перегляд готового синглу Onyx на 
CinemaCon 2018. 3D-экран Onyx Cinema LED робить контент 3D-фільму 
реалістичнішим завдяки посиленій яскравості й погодженому колірному 
посиленню. Тепер глядачі, маючи спеціальні окуляри, можуть насолоджу-
ватися текстом субтитрів, зображеннями й навіть незначними візуальними 
деталями з безпрецедентною чіткістю і без темного розмитого затінювання 
і потенційного помутніння, яке може виникнути в традиційних кінотеатрах 
3D-фільмів.

РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ ЧЕРЕЗ ВСЕСВІТНІ ПАРТНЕРСТВА
Після дебюту Onyx на CinemaCon 2018, Samsung продовжує розширювати 
свою присутність серед світових кінооператорів і глядачів. Перший кінотеатр 
Samsung і партнер Moving Image Tech (MIT) спільно відкрили в Голлівуді The 
Winnetka w/XD. Також Samsung анонсувала партнерські відносини з Golden 
Screen Cinemas – найбільшою кінематографічною компанією Малайзії з  
35 майданчиками і 328 екранами по всій країні, Cineplexx Cinemas – 
найбільшою в Австрії кінокомпанією з 171 екраном по всій країні.

НЕ МИНУЛО Й РОКУ ПІСЛЯ  ПРЕЗЕНТАЦІЇ SAMSUNG ELECTRONICS НА CINEMACON СВОГО ПЕРШОГО 
СВІТЛОДІОДНОГО ЕКРАНА CINEMA SCREEN, ЯК КОМПАНІЯ ОФІЦІЙНО ПРЕДСТАВИЛА НОВИЙ БРЕНД 
– ONYX. ВІДТЕПЕР УСІ КІНОТЕАТРИ З LED ЕКРАНОМ SAMSUNG ПРАЦЮВАТИМУТЬ ПІД НАЗВОЮ 
SAMSUNG ONYX THEATRE. ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАЗВУ КОШТОВНОГО КАМЕНЮ, БРЕНД SAMSUNG ONYX 
ПРАКТИЧНО ПРЯМО ЗАЯВЛЯЄ ПРО ЗДАТНІСТЬ ДИСПЛЕЯ ДЕМОНСТРУВАТИ КОНТЕНТ У КІНОТЕАТРАХ 
ЗІ СПРАВЖНІМИ, ГЛИБОКИМИ Й РЕАЛІСТИЧНИМИ ЧОРНИМИ КОЛЬОРАМИ.
ПОЄДНАННЯ НЕСКІНЧЕННОГО КОЕФІЦІЄНТА КОНТРАСТНОСТІ Й СПЕЦІАЛЬНИХ НИЗЬКОРІВНЕВИХ 
ВІДТІНКІВ СІРОГО СТВОРЮЄ НАДЗВИЧАЙНО ЯСКРАВЕ Й НАСИЧЕНЕ ДЕТАЛЯМИ ЗОБРАЖЕННЯ 
КОНТЕНТУ. 
ПРО ПЕРЕВАГИ НОВОГО ЕКРАНА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ VGL CINEMA 
ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ДИРЕКТОРОМ КОМПАНІЇ «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ» СЕРГІЄМ ГОЛУБОМ ТА 
ДИСТРИБ’ЮТОРОМ SAMSUNG ONYX ОЛЕКСАНДРОМ СТЕПАНИШИНИМ.

СЕРГІЙ ГОЛУБ,
ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ  

«КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ»

ОЛЕКСАНДР СТЕПАНИШИН,
ДИСТРИБ’ЮТОР SAMSUNG ONYX

Рон Газзола, SVP, SalesandMarketing, IT B2B Division в Samsung 
Electronics Америки:
«Як серце американської кіноіндустрії, Голлівуд є найбільш придатним і 
символічним місцем для впровадження технології Samsung Onyx. Ми раді 
здійснити революцію в кіно і з нетерпінням чекаємо розширення аудиторії 
Samsung Onyx як у США, так і у всьому світі».

Також, окрім технічного оновлення кінотеатрів до екрана Onyx, Samsung 
працює з розробниками контенту, щоб забезпечити оптимізацію майбутніх 
фільмів. Samsung планує співробітництво з провідним постачальником по-
слуг у сфері кінотехнологій Ymagis Group і його бізнес-підрозділом з розроб-
ки контенту Eclair для створення зображень, сумісних з Eclair Color® HDR, 
які засяють на екрані Onyx. Samsung дав можливість ознайомитися з перева-
гами цього альянсу і продемонстрував на CinemaCon 2018 візуальні ефекти, 
створені на Eclair Color для дисплея наступного покоління.

Крім того, для розробки спеціалізованого контенту HDR, орієнтованого на 
Onyx, Samsung створила партнерство з голлівудською компанією Postabout.

Жан Мізрахі, президент і співзасновник Ymagis Group:
«Сьогоднішні фільми характеризуються дуже складною виробничою і 
передовою графікою. І продюсери, і режисери потребують потужної 
театральної технології, щоб продемонструвати свої роботи з оптималь-
ною якістю. Ми чекаємо, що динамічні й потужні кінотеатри, такі як 
Onyx, найближчим часом стануть визнаними галузевими стандартами, 
і для нас велика честь співпрацювати з Samsung, щоб вплинути на зміни в 
усій галузі й зрештою поліпшити «контентний контент» для відвідувачів 
кінотеатрів».
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ТОВ «КІНОСВІТ ДІДЖИТАЛ»
КИЇВ, ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО 15

TEL./FAX +38 044 495 24 01, 495 24 00

Компетенція компанії «КіноСвіт Діджитал» – професійна звукова, відео- і кінопроекційна апаратура, 
художньо-постановочне освітлення, системи сповіщення і трансляції, зв’язку, синхроперекладу мови, 
відеоспостереження, системи автоматизації продажів квитків у касах, барах і ресторанах, інше техноло-
гічне устаткування розважальних центрів.

Компанія «КіноСвіт» займається розробкою технологічних проектів розважальних центрів, що перед-
бачає розрахунок підсумкових специфікацій технологічного устаткування, одночасно формуючи точне 
замовлення для заводів-виробників щодо кінопроекторів, акустичних систем, підсилювачів тощо, а також 
замовлення для вітчизняних виробників щодо іншої апаратури й матеріалів: прожекторів, затемнювачів 
світла, кабелів, рознімів та ін. Має значний досвід експлуатації сучасного аудіо-, відео-, кіно- та іншого 
технологічного устаткування, яке використовується в розважальних центрах, тому розроблювані специ-
фікації базуються на найкращій за своїми споживчими властивостями апаратурі, здатній безвідмовно 
працювати тривалий час.

У процесі роботи над проектами спеціалісти компанії надають вичерпні технологічні вимоги щодо су-
міжних розділів проектної документації : вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання, енерго-
розподілу потужностей з урахуванням усіх споживачів (зокрема, кінозалів), відповідно до існуючих нор-
мативів і специфіки експлуатації розважальних центрів, забезпечують повний контроль за правильністю 
виконання й рішеннями, що приймаються генпроектувальниками з усіх суміжних розділів, оперативне 
консультування й запобігання можливим помилкам.

У процесі введення в експлуатацію розважального центру здійснює авторський нагляд на усіх етапах 
виконання робіт у межах своєї компетенції, тим самим мінімізуються можливі помилки й відступи від 
проектної документації для виключення невиправданих витрат.

На завершальному етапі введення об’єкта в експлуатацію здійснює монтаж, пуск і налагодження техно-
логічного устаткування з його налаштуванням відповідно до міжнародних стандартів, із забезпеченням 
гарантійного й сервісного післягарантійного обслуговування, модернізацією і постачанням витратних 
матеріалів.

За узгодженням із замовником компанія може укласти договір тільки на шефмонтаж технологічного устат-
кування : технічне керівництво (консультування, координація робіт, нагляд за їх виконанням), здійснюване 
фахівцями компанії «КіноСвіт» при виконанні монтажних робіт співробітниками замовника. При цьому за-
безпечується повне організаційно-технічне керівництво і нагляд інженерно-технічним персоналом компанії за 
виконанням робіт : отримання і розпаковування устаткування, керівництво введенням об’єкта в експлуатацію, 
досягнення гарантійних зобов’язань, а також допомога в підготовці кадрів для експлуатації об’єкта.

Таким чином, робота компанії із замовниками – це співпраця щодо розробки спеціальних архітектур-
них, концептуальних і технологічних рішень для сучасних розважальних центрів, подальше керівництво 
процесами технологічного будівництва й оснащення об’єктів технологічно й економічно правильними 
технічними рішеннями.

«КіноСвіт Діджитал» – інтегратор Samsung Onyx.  
Компетенція компанії та технологічні можливості

Переваги та візуальні ефекти нових екранів SАMSUNG ONYX CINEMA

ПЕРШИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ (LED) ЕКРАН ДЛЯ КІНОТЕАТРІВ У СВІТ

Сучасні кінотеатри прагнуть 
розширити свою клієнтську 
базу, заявляючи про безпре-
цедентну якість перегляду 
фільмів. Так, з новим екраном 
Samsung Onyx Cinema компанія 
Samsung претендує на головну 
роль у перенесенні глядачів у 
«кіно майбутнього». Samsung 

Onyx виводить театральну техніку на наступний рівень, забезпечивши якість 
зображення 4K LED на екрані шириною 10 метрів. 

Максимальна яскравість (146fL), точне колірне зображення й відсутність 
будь-яких спотворень переносить контент з екрана в реальне життя. Завдя-
ки створенню надзвичайно потужної й захоплюючої картинки глядач одразу 
відчуває себе частиною кожної сцени. Перший у світі універсальний актив-
ний LED екран для кінотеатрів Samsung Onyx пропонує чудове візуальне се-
редовище, необхідне для переоцінки кінотеатрального досвіду,  що розширює 
можливості кінотеатрів у задоволенні бажань найвибагливіших глядачів.

ГЛИБИНА ЧОРНОГО Й НЕСКІНЧЕННИЙ КОНТРАСТ

Щоб поліпшити сприйняття й 
найточніше відтворити контент 
на екрані, світлодіодний ди-
сплей Samsung Onyx забезпечує 
унікальний ультраконтраст. Зо-
крема, екран Onyx відображає 
справжні чорні кольори, про-
понуючи чудовий візуальний 
ефект без спотворень або сіро-

чорних відтінків, чим усуває недоліки традиційних технологій.
Таке точне відтворення зображення досягається за рахунок 18-бітової об-

робки, яка завдяки «довшій» градієнтній шкалі демонструє справжні відтінки 
сірого, а також нескінченний контраст, що підтримує візуальну цілісність у 
темному приміщенні.

 КІНО З ТРЕТІМ ВИМІРОМ

Завдяки посиленій яскравості й гармонійному колірному зображенню, 
3D-екран Onyx від Samsung здійснив своєрідний технічний прорив, який 
раніше вважався неможливим, – він робить 3D-фільми ще реалістичнішими. 
3D Onyx спрощує читання субтитрів й надає більш яскраву деталізацію. Ви-
користовуючи окуляри, глядачі можуть насолоджуватися фільмом без тем-
них, розмитих затінювань і неприємного помутніння, з якими часто стика-
ються в традиційних 3D-кінотеатрах. 

ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС ЯСКРАВІСТЬ/КОЛІРНІСТ

Завдяки повністю вирівняній картинці Samsung Onyx, операторам кінотеатрів 
тепер немає необхідності вибирати між відтворенням кольорів і яскравістю. Ди-
сплей встановлює оптимальний баланс, підтримуючи ідеальну колірну точність 
для всього діапазону відтінків, навіть на піку або поблизу піку яскравості.

ЗОБРАЖЕННЯ БЕЗ СПОТВОРЕНЬ

Завдяки повній відсутності 
спотворень на Samsung 
Onyx, глядачі повністю 
фокусуються на контенті, 
взагалі не зважаючи на ди-
сплей. Вони можуть бачити 
все до найменших дрібниць, 
які, як правило, приховані 
або втрачені в стандарт-
ному кінотеатрі або на до-
машньому телевізорі. Ці 

екрани усувають спотворення завдяки високій однорідності контенту, чим і 
відрізняються від технологій на основі проекторів. 

ПІДТРИМКА HDR КОНТЕНТУ

Екран Onyx має також переваги High Dynamic Range (HDR). Така інтеграція 
HDR дозволяє посилити зображення контенту в кінотеатрі на рівні 146fL 
(500nit) пікової яскравості. Для порівняння: стандартні кінотеатральні 
технології забезпечують максимум 14fL(48nit), що в 10 разів менше, ніж 
пропонує Onyx.

ДУЕТ ІДЕАЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ Й КРИСТАЛЬНО ЧИСТОГО ЗВУКУ

Об’єднавши дисплей Onyx 
із системою об’ємного зву-
ку JBL Sculpted Surround 
від HARMAN Professional, 
Samsung забезпечує не-
реальне мультисенсорне 
сприйняття. Сучасні акус-
тичні системи JBL, спеці-
ально розроблені для кіно-
театральних залів з кутом 
нахилу, надають однорідне, 

рівномірне й постійне звукове покриття по усій їх площі. Таким чином, по-
внота сприйняття контенту тепер доступна навіть на останніх рядах.

РОЗШИРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ

Сучасний кінотеатр став 
культурним простором, на 
базі якого можуть прово-
диться різні види заходів, 
не пов’язаних з кіно, – від 
корпоративних подій до кон-
цертних виступів. Завдяки 
можливості збереження на-
лаштувань, Samsung Onyx 
підтримує візуальні пре-сети 

для того чи іншого контенту, а також будь-яких умов зовнішнього освітлення без 
порушення зорового сприйняття. У разі зміни одного заходу на інший достатньо 
просто вибрати необхідний пре-сет, що не потребує складного технічного обслу-
говування або додаткового устаткування. Тож  Samsung  Onyx – універсальний 
вибір для генерації нових джерел доходу.

СТВОРЮЮЧИ КІНОТЕАТР МАЙБУТНЬОГО

Samsung Onyx – це найсучасніше доповнення до лінійки готових до викори-
стання рішень, яка постійно розширюється. З моменту, коли глядач тільки 
вирішив відвідати кінотеатр, до виходу з нього Samsung координує його по-
вну подорож у кіно: це і самостійна купівля квитків, й інтерактивні афіші з 
фільмами, й інформаційні вивіски.

Як постачальник усіх необхідних рішень для кінотеатральної індустрії 
Samsung продовжує вивчати нові й цікаві способи поліпшення роботи з 
клієнтами й підвищення ефективності операторів.


