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você possa usar o mais veloz tempo de projeção disponível para a imagem 3D mais brilhante, sem excesso de 
“fantasmas”.

FAQ 6: Como estão relacionados o tempo do comutador, o intervalo de projeção e a 
operação de interferência?
Se um produto não terminar a comutação dentro do intervalo de projeção do projetor, um olho enxergará a luz 
destinada ao outro olho. Isso se chama interferência na transmissão (fantasma). O ajuste do intervalo de projeção 
do projetor para uma velocidade superior à do intervalo de comutação gera excesso de “fantasmas”. A 50µs, o 
DepthQ® 3D TERMINA de comutar dentro do intervalo de projeção do projetor mais rápido em 350µs, para que 

manual de um dos nossos concorrentes arma que o modulador requer um intervalo de projeção de 1200µs, 
enquanto que o ltro giratório do polarizador requer 1157µs (para conteúdo 24FPS com três ashes).  

FAQ 5: O que é o intervalo de projeção?
O intervalo de projeção é o tempo durante o qual a luz do projetor deverá estar DESLIGADA entre as imagens 
do lado direito e do lado esquerdo para permitir que o produto em 3D troque de olho. Quanto maior for o 
intervalo de projeção, menos luz haverá na tela. Veja a prova neste vídeo:  http://bit.ly/ZHMzCr.  A 50µs, o 
DepthQ® 3D comuta muito mais rapidamente do que o intervalo de projeção do projeto mais veloz disponível 
até o momento, com a velocidade de 350µs, produzindo a mais alta eciência total do sistema no ramo. O  

FAQ 4: Qual é o tempo de comutação do DepthQ® 3D?
O DepthQ® 3D tem um tempo de comutação patenteado e simétrico de somente 50µs, enquanto os da 
concorrência simplesmente não conseguem comutar completamente com velocidade superior a cerca de 
550µs em cada direção. 

FAQ 3: Todos os produtos podem se beneciar de 
“óculos especiais”?
Sim, os “óculos especiais”, que usam componentes de maior qualidade, podem aumentar 
a eciência óptica para o público inteiro, mas a “preços mais elevados”, proibitivos para uso nos 
cinemas. Saiba que quaisquer valores de brilho anunciados no mercado e baseados 
puramente no uso de óculos especiais não são realistas para o cinema em 3D.

FAQ 2: O que é a eciência óptica do DepthQ® 3D?
Todos os comutadores de polarização baseados em LC começam com eciências 
ópticas de aproximadamente 17% (incluindo os óculos 3D). O DepthQ® 3D tem, 
na realidade, uma eciência óptica de 17,5% (isto é, eciência da iluminação) 
usando óculos de baixo custo para cinema, ou até aproximadamente 18% com 
“óculos especiais” (caros).

afetam a eciência total do sistema (quanta luz seu público vê), 
comprovando que o DepthQ® 3D é o melhor no ramo.  

FAQ 1: Que fatores determinam a melhor experiência 3D para o público? 
Com moduladores de polarização de cristal líquido, a qualidade da óptica é o mais importante. Ela é determinada 
por vários fatores: eciência óptica, velocidade do comutador, opacidade/foco, contraste e proteção antitérmica. 
Os elementos ópticos do DepthQ® 3D são superiores à concorrência nestas áreas. Outros fatores incluem o 
intervalo de projeção, a vida útil da lâmpada, os óculos selecionados e a tela. Saiba como TODOS esses fatores  

Com qualidade óptica superior, velocidade, brilho, foco nítido, baixa 
interferência na transmissão, proteção avançada contra o calor, e aprovada 
por seis estúdios de Hollywood, a polarização passiva do DepthQ® 3D para 
lmes digitais em cinemas 3D é o melhor investimento comprovado no ramo, 
hoje e no futuro. 

http://bit.ly/ZHMzCr
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FAQ 12: Qual é a relação entre a eciência total do sistema e a vida útil da lâmpada?

FAQ 11: A nal, qual é o produto mais brilhante?

FAQ 10: Por que as comparações de “eciência” de algumas empresas parecem 
distorcidas?

FAQ 9: O que é eciência total do sistema?

FAQ 8: Qual é a relação entre tempo do comutador, intervalo de projeção e HFR 3D?

FAQ 7: O que é a alta taxa de frame (HFR) 3D?

The Hobbit 

Avatar
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FAQ 21: É possível retirar o DepthQ® 3D ao exibir lmes 2D? 

FAQ 20: O DepthQ® 3D funciona com o meu projetor digital? 

FAQ 19: Há alguma diferença real entre a roda giratória e o DepthQ® 3D? 

FAQ 18: Qual é o coeciente de contraste?

FAQ 17: Por que observo suavidade e distorção de imagem em outros produtos?

Veja a prova neste vídeo:  
http://bit.ly/YYHMei

FAQ 16: Outros produtos têm uma abertura maior. Não é melhor assim?

perto 

FAQ 15: Qual é a alimentação máxima permitida ao projetor pelo DepthQ® 3D?

FAQ 14: O que signica a proteção avançada contra o calor?

http://bit.ly/10bmCyb
plástico 

laminado ao vidro http://bit.ly/18tS7XY

FAQ 13: O que signica “maximizar a vida útil da lâmpada” em termos da 
economia de custos?

http://bit.ly/10bmCyb
http://bit.ly/18tS7XY
http://bit.ly/YYHMei
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o DepthQ® 3D é verdadeiramente o melhor investimento 
inteligente do ramo.

Levando em consideração cada fator técnico e comercial – ótica 
superior, brilho, velocidade, nitidez, proteção contra o calor, HFR ver-
dadeiro, aprovação por seis estúdios, proteção da propriedade intelec-
tual, modelo de negócio simples, economia de lâmpadas, garantia ótica 
de cinco anos para Cinema 3D e a satisfação do cliente –

de polarização rápida e robusta, tão inovadora que a empresa original e as patentes foram 
adquiridas pela 3M.

FAQ 28: Que empresas estão por trás do DepthQ® 3D?
Você pode conar no DepthQ® 3D. O DepthQ® 3D é desenvolvido conjuntamente pela Lightspeed 
Design, Inc. e pela LC-Tec Displays AB, duas empresas com mais de 40 anos de experiência combinada 
em design estereoscópico e fabricação e desenvolvimento de cristal líquido. A Lightspeed Design, Inc. 
é uma provedora bem estabelecida de 3D a muitos clientes exigentes, entre os quais: Disney, Christie 
Digital, DreamWorks, Mercedes, Microsoft, Boeing e NASA. A LC-Tec inventou uma tecnologia 

FAQ 27: Por que a patente é importante? 
Os produtos DepthQ® 3D são patenteados nos EUA (LC-Tec Displays AB 8.023.052 B1 e 8.184.215) e  
está concluindo o processo de patenteamento na Europa (No. 11818595.8) e na China. Esta nova patente 
protege contra alegações de violação de PI. Ao comprar uma imitação do RealD® você estará assumindo 
riscos desnecessários.

FAQ 26: O que quer dizer “aprovado por Hollywood”?
Fizemos uma demonstração e fomos aprovados por seis grandes estúdios de Hollywood. Outras produtos 
ditos “aprovados por Hollywood” podem estar se referindo a apenas um único estúdio. Não ser aprovado 
por um estúdio pode, literalmente, retirá-lo do contexto, o que é um risco.

FAQ 25: Qual é o modelo comercial do DepthQ® 3D?
Compre produtos DepthQ® 3D e você os terá pelo resto da sua vida. Não exigimos direitos autorais, 
taxas de licenciamento ou participação na arrecadação da bilheteria. Além disso, já que nosso produto 
é compatível com todas as marcas de óculos de polarização circular, você conta com a exibilidade de 
usá-los  ou escolher seus próprios óculos.

FAQ 24: Como o preço do DepthQ® 3D se equipara com o de outras marcas?
O DepthQ® 3D oferece benefícios substanciais e redução de custos de operações em comparação a 
outras marcas, ainda mantendo preços competitivos, e é apoiado por uma garantia ótica de cinco anos 
e uma garantia eletrônica/mecânica de três anos para Cinema 3D.

FAQ 23: Óculos Active 3D e Dolby® 3D são caros e desconfortáveis. E os seus? 
O DepthQ® 3D usa óculos 3D polarizados circulares, signicativamente mais leves, mais confortáveis 
e muito mais econômicos do que quaisquer sistemas ativos ou Dolby®. Além disso, o DepthQ® 3D é 
compatível com todas as marcas de óculos de polarização circular, possibilitando sua própria escolha.

FAQ 22: É possível instalar produtos DepthQ® 3D diretamente na 
parede?  
O DepthQ® 3D inclui todo o hardware necessário para montar diretamente em uma parede, 
em cima de uma mesa, ou em um rack.
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