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Arcam přistoupil k programu IMAX® ENHANCED   
a přináší zvuk co rozbuší srdce  

 
Arcam ve spojení s IMAX a DTS nabízí AV produkty certifikované pro IMAX Enhanced  

 

 
 

 

 

Cambridge, Velká Británie, 26 listopadu 2018 - Arcam s potěšením oznamuje své partnerství v programu IMAX® Enhanced, novém 

certifikačním a licenčním programu spojujícím High-End výrobky spotřební elektroniky s IMAX digitálně re-masterovaným obsahem 4K 

HDR a s technologií prostorového zvuku DTS. Cílem programu je nabídnout zákazníkům novou úroveň kvality obrazu a prostorového 

zvuku, a přinést i do domácností nevšední zážitky z filmového díla. Debutová řada IMAX Enhanced AV produktů Arcam zahrnuje modely 

AVR390, AVR550, AVR850 a AV860, a bude k dispozici ke koupi od 4. čtvrtletí 2018. 

 

Jako jedni z prvních držitelů certikátu IMAX ENHANCED programu, chceme z Cambridge nabízet řadu IMAX Enhanced AV komponentů  

Arcam, které přinesou spotřebitelům silný zážitek, díky IMAX patentovanému procesu míchání zvuku, podporovanému společností DTS. 

To vše také díky zkušenostem a úsilí inženýrů Arcamu, které vývoji AV produktů věnovali. Výrobky a výrobci spotřební elektroniky, kteří 

chtějí získat certifikát IMAX Enhanced, musí splňovat přísné výkonnostní normy stanovené certifikačním výborem složeným z inženýrů 

IMAX, DTS a špičkových technických specialistů Hollywoodu. Garantujeme, že až se usadíte k domácímu kinu ARCAM, zvuk IMAX 

Enhanced vám přinese dokonalý zvukový zážitek a rozbuší srdce. 

 

IMAX Enhanced AV přijímače Arcam mají technologii dekódování prostorového zvuku DTS: X, která je optimalizována pro správnou 

reprodukci plného dynamického rozsahu IMAX Enhanced zvuku, který je k dispozici na IMAX Enhanced obsahu. Díky pečlivému 

modelování, byl zvukový systém pro IMAX kina přizpůsoben pro domácí AV systémy. Patentovaný IMAX audio mix je přinášen výhradně 

prostřednictvím speciální varianty kodeku s technologií DTS: X, která zaručí fanouškům IMAX kina stejný zvukový zážitek i v domácím 

prostředí. 

 

Navíc IMAX spolupracuje se světovými filmovými studii a dalšími globálními dodavateli obsahu, aby společně zajistili přísun IMAX 

Enhanced verzí filmových hitů a dalších programů. 

 

V Arcamu jsme hrdí, uvedl ředitel prodeje Arcam Scott Campbell, že již od roku 1995, kdy jsme na trh uvedli první audiofilský AV zesilovač, 

přinášíme jako jedni z prvních nejnovější inovační technologie, které jsou vysoce oceňovány mnoha spotřebiteli. “Máme-li pocit, že nová 

technologie nebo funkce může přinést zákazníkovi dokonalejší zážitek, chceme ji prostřednictvím našich výrobků rychle nabídnout trhu. Z 

tohoto důvodu jsme rádi, že můžeme být součástí programu IMAX ENHANCED, který spojuje výhody našich špičkových AV přijímačů s 

úžasným zvukem a neuvěřitelným obrazem, obsahu od DTS a IMAX.“ 

 

 

http://www.arcam.co.uk/
http://www.imaxenhanced.com/
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Poznámky pro editory 

 
 
O společnosti Arcam 
 
Arcam má sídlo nedaleko známého univerzitního města Cambridge. Jeho příběh začal klasickým způsobem: dva přátelé s vášní pro hudbu a elektroniku se 
potkávají během studia na univerzitě v Cambridge, a v roce 1976 zakládají společnost Amplification and Recording Cambridge. 
 
Společnost Arcam již více než 40 let navazuje na tradici výroby zesilovačů, 30 let vyrábí CD přehrávače a od roku 1995 také komponenty pro domácí kino. Od 
té doby získal Arcam pověst světového lídra a výrobce AV elektroniky se snad nejlepším zvukem. Arcam také jako první ve Velké Británii vyvinul vlastní DVD 
přehrávače, a nedávno také Blu-ray přehrávače. Díky desítkám let zkušeností při vývoji CD přehrávačů, tak i tyto výrobky zaručují dokonalé přehrávání hudby 
a videa. 
 
Díky trvalému úsilí, které má Arcam v krvi, umí jeho výrobky zpracovat choulostivý signál a reprodukovat hudbu se všemi nuancemi, detailem a vzrušením. 
Jsme si jistí, že i v dnešní době, kdy je zvuk distribuován ve formátech s vysokým rozlišením, můžeme zaručit, že naše výrobky jsou vyvíjeny s cílem dosažení 
maximální věrnosti a snahou o zprostředkování špičkového hudebního zážitku. 
 
Hi-Fi a systémy domácího kina se neustále vyvíjí, a Arcam, i jeho prodejci, jsou zde, aby pomohli uživatelům držet krok s nejnovějším vývojem a pomáhali jim 
dělat správná rozhodnutí. Bez ohledu na technologie budoucnosti, které se teprve objeví na trhu, jsme v Arcamu přesvědčeni, že umíme konstruovat systémy, 
které zajistí absolutně nejlepší reprodukci, bez ohledu na použitý formát. 
  
Arcam ukázal, že smysluplný engineering dokáže divy, pokud jde o přinášení hudby a filmů do života. Je to způsob, jak v rychle se měnícím světě zábavy, 
vyrábět nové a nadčasové výrobky. 
 
Přečtěte si více o společnosti Arcam a jejich technologiích na www.arcam.co.uk,  
 
 
O Xperi Corporation 
 
Xperi Corporation (Nasdaq: Xper) a její značky, DTS, FotoNation, HD Radio, Invensas a Tessera, jsou určeny pro vytváření inovativních technologických 
řešení, která přináší nevšední zážitky lidem na celém světě. Řešení Xperi jsou licencovány a jsou využívány stovkami předních světových partnerů a dodávány 
v miliardách produktů v oblastech, jako prémiové audio, automobilový průmysl, vysílání, zpracování obrazu na PC, IT zobrazovače, mobilní výpočetní a 
komunikační technika, paměti, ukládání dat, 3D polovodičová propojení a balení. Pro více informací volejte 408-321-6000 nebo navštivte www.xperi.com. 
 
DTS, FotoNation, HD Radio, Invensas, Xperi a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti sesterských 
společností Xperi Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní společnosti, značky a názvy produktů mohou být ochrannými známkami 
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
 
 
O IMAX Corporation 
 
IMAX je inovátorem v oblasti zábavní techniky a kombinuje proprietární software, architekturu a zařízení k vytváření zážitků a poznání, která překonají vaše 
představy a přenesou vás z kina na jakékoliv místo na světě. Nejlepší filmaři a studia využívají IMAX kina pro předání zážitků z mimořádných cest divákům. 
Jako taková, je síť IMAX kin jednou z nejdůležitějších a nejúspěšnějších distribučních platforem pro významné filmové události s celosvětovým významem. 
 
IMAX se sídlem v New Yorku, Torontu a Los Angeles, s dalšími kancelářemi v Londýně, Dublinu, Tokiu a Šanghaji. Ke dni 30. září 2018 má celá síť 1,443 kin 
IMAX (1,346 komerčních multiplexů, 13 obchodní center, 84 institucí) a působí v 79 zemích. Dne 8. října 2015 se akcie společnosti IMAX China, dceřiné 
společnosti IMAX Corporation, začala obchodovat na hongkongské burze cenných papírů s akciovým kódem „HK.1970.“ 
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