
3D3D
Polarização passiva para cinema digital 3D



e 1000 cinemas do 
mundo.  

Aceitação mundial
144 FPS 6,944µs Sub-Frame

O mais alto intervalo de projeção atual em cinema digital  (350μs)

Filtro polarizador giratório

Cristal líquido em células pi 

DepthQ®

Comparação de intervalos de projeção em % nos sub-frames de 144 FPS

O DepthQ® fornece o menor intervalo de projeção do mundo.

Os produtos da concorrência 
simplesmente não conseguem este desempenho. 

Segurança, qualidade e velocidade

Distância mínima 
exigida da lente

Fácil de instalar
*LC-Tec Displays AB Patente americana número 8023052 B1, lançada em setembro de 2011

Rápido. Impressionante. Preparado para o futuro.



Lightspeed Design, Inc.

NÃONÃOSIMOtimização para HFR

SIMNÃONÃOUtilização de peças móveis para alternar

NÃONÃOSIM, lente metálicaPré-polarização

Sim, mais lento do que o intervalo 
de projeção mais rápido

Sim, mais lento do que o intervalo 
de projeção mais rápido

Não, mais rápido do que o intervalo 
de projeção mais veloz Possibilidade de fantasma

1,157 microssegundos @ 144 FPS500 microssegundos50 microssegundosTempo de comutação

Filtro polarizadorCristal líquido em células pi DEPTHQ®

Comparação de tecnologia

aquecimento 

uma garantia ótica de cinco anos e uma garantia eletrônica/mecânica 
de três anos para Cinema 3D

Longevidade
Full frame de 4,17 msFiltro giratórioCélulas PiDepthQ

Filtro 
     giratório,
          16,66%

Células Pi, 12,00%DepthQ, 1,2%

Porcentagem de possíveis intervalos de projeção a 240 FPS

Full frame de 5,21 ms Filtro giratórioCélulas PiDepthQ

Filtro 
     giratório,
          16,66%

Células Pi, 9,60%DepthQ, 0,96%

Porcentagem de possíveis intervalos de projeção a 192 FPS

DepthQ® 3D aumentará seu brilho, pois exigirá 
apenas cerca de 1% do intervalo de projeção para 3D HFR.

Brilho

A 50 μs, 
o DepthQ® é de 
10 a 20 vezes mais rápido
do que as tecnologias concorrentes.  
Elas simplesmente não são otimizadas para velocidades HFR.

DepthQ® já é capaz de fazer 400 FPS.

A elevada taxa de frames 3D (3D HFR)

Velocidade

Preparado para o futuro

Aprovado em HollywoodAlta taxa de frames (HFR) 
NOVA tecnologia patenteadaComutador de estado sólido Instalação simples  



Acesse: www.DepthQ3D.com
E-mail: sales@depthq.com
Tel.: +1.425-637-2818

Bellevue, WA, EUA

Lightspeed Design, Inc.
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