AV SCREEN GOO DIGITAL GREY

TEST/PRODUKT

nie domowym. Lepiej ju˝ ∏adnie zagipsowaç fragment Êciany i pomalowaç bia∏à emulsjà. B´dzie i taniej, i lepiej. Przynajmniej unikniemy hot-spotów.

SCREEN GOO

Powierzchnia
wyschni´tej farby
ma porowatà
faktur´,
dostrzegalnà
jednak tylko
z bardzo
ma∏ej
odleg∏oÊci

Ekran
namalowany

Zakup dobrego projektora do kina domowego to
dopiero cz´Êç wydatków zwiàzanych z oglàdaniem
filmów na naprawd´ du˝ym ekranie. Ka˝dy
posiadacz takiego urzàdzenia pr´dzej czy póêniej
dojdzie do wniosku, ˝e potrzebuje porzàdnego
ekranu. A wówczas oka˝e si´, ˝e to, co mia∏o byç
tylko niewinnym dodatkiem, kosztuje ca∏kiem
niema∏o. Chyba ˝e sobie go namalujemy...

N

ie sàdzi∏em, ˝e b´d´ mia∏ kiedyÊ okazj´
recenzowaç... farby. Nie, to nie ˝art!
OczywiÊcie nie chodzi o farby do malowania mieszkania czy plakatów. Raczej o takie,
które s∏u˝à do tworzenia... ekranu projekcyjnego.
Ekranu, którego w∏aÊciwoÊci optyczne majà przypominaç specjalistyczne powierzchnie odbijajàce.
Gdy z propozycjà testu takiego w∏aÊnie produktu
zwróci∏a si´ do mnie wroc∏awska firma Cinematic,
nie zastanawia∏em si´ ani chwili.

(2 x 1000 ml Digital Grey + 250 ml Ultra Black)

80 AUDIOVIDEO

Przyznaç musz´, ˝e od d∏ugiego czasu zastanawia∏em si´ nad kupnem dobrego ekranu. I znalaz∏em
taki, nawet doÊç szybko. Produkuje go firma
Stewart – mam na myÊli modele GreyHawk i FireHawk. Ten pierwszy mia∏em przyjemnoÊç opisywaç
na ∏amach AV. Jest tylko jeden problem – cena.
Za 100-calowy ekran panoramiczny (w wersji ramowej) trzeba zap∏aciç oko∏o 10 tysi´cy z∏otych. Znakomitej wi´kszoÊci fanów kina domowego na takie
rozwiàzanie zwyczajnie nie staç.
Na rynku dost´pne jest te˝ wiele innych ekranów
uznanych producentów. Jakby jednak nie „kombinowaç”, oka˝e si´, ˝e na dobry ekran ramowy trzeba wydaç minimum 2000 z∏. To nadal sporo. Schodzàc z cenà jeszcze ni˝ej, napotykamy na typowe
ekrany multimedialne, które – powiedzmy sobie jasno – w ogóle nie nadajà si´ do zastosowania w ki-

Od niedawna istnieje jeszcze jedno,
bardzo ciekawe rozwiàzanie. Jego autorem jest kanadyjska firma Goo Systems, produkujàca wysokiej klasy farby akrylowe. Na∏o˝one
na g∏adkà powierzchni´, majà symulowaç dobrej
klasy ekran do projekcji przedniej. Patent jest wr´cz
genialny w swej prostocie. Zak∏adajàc, ˝e miejsce instalacji projektora jest ustalone, pomys∏ namalowania ekranu na Êcianie wydaje si´ zupe∏nie sensowny.
Logicznie rozumujàc, nie powinny istnieç powody,
dla których specjalna, odpowiednio na∏o˝ona, farba
nie mog∏aby pe∏niç funkcji powierzchni projekcyjnej
wysokiej klasy.
Zasady sà proste. Wybieramy odpowiednià farb´
do naszych potrzeb (wielkoÊç pokoju, moc projektora, typowe nat´˝enie Êwiat∏a zewn´trznego) –
stosownà odpowiedê uzyskamy na stronie internetowej www.goosystems.com, po wejÊciu w kalkulator on-line. Dla wspó∏czesnych projektorów cyfrowych o strumieniu Êwietlnym rz´du 1000 ANSI lumenów lub wi´kszym optymalnym wyborem b´dzie jasnoszara farba Digital Grey. Sprzedawana jest
w opakowaniach o pojemnoÊciach od 0,5 do 16 litrów. Najbardziej ekonomicznym rozwiàzaniem sà
kompletne zestawy zawierajàce dwa opakowania litrowe (basecoat, topcoat) oraz mniejsze opakowanie z farbà Ultra Black, s∏u˝àcà do malowania czarnych pasów wokó∏ ekranu (rzecz bardzo wa˝na!).
Prócz samych farb otrzymujemy wa∏ek do malowania oraz piankowy p´dzel (do czarnych pasów).
Zestaw taki powinien wystarczyç do „po∏o˝enia”
130-calowego ekranu o proporcjach 16:9. Wszystko przy za∏o˝eniu, ˝e malowana powierzchnia nie
ch∏onie farby.

MALOWANIE
Podobnie jak wszystkie inne farby Screen Goo
(np. CRT White oraz najnowsze Ultra Grey i Ultra
Silver 3D), Digital Grey nak∏adamy dwuetapowo
– najpierw baz´ (base), póêniej farb´ wierzchnià
(topcoat). Powierzchnia, którà mamy zamiar pomalowaç, powinna byç mo˝liwie g∏adka. W wypadku
zwyk∏ej, tynkowanej Êciany w starym bloku zalecane
jest wpierw jej zeszlifowanie, a nast´pnie zagipsowanie. Mo˝na te˝ spróbowaç innego rozwiàzania,
które wypróbowa∏em osobiÊcie, i to z dobrym skutkiem. Kupi∏em p∏yt´ wiórowà, malowanà na bia∏o,
o d∏ugoÊci 2,3 metra i proporcjach 16:9. Koszt:
oko∏o 70 z∏. P∏yt´ przykr´ci∏em do Êciany i rozpoczà∏em malowanie. Ta pozornie banalna czynnoÊç oka-
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Znaczenie ekranu
Wcià˝ jest to kwestia s∏abo zrozumiana
przez wi´kszoÊç osób przymierzajàcych
si´ do kupna projektora. Tymczasem trzeba mieç pe∏nà ÊwiadomoÊç tego, ˝e ekran
jest tym samym dla projektora, czym pomieszczenie ods∏uchowe dla sprz´tu audio. S∏aby ekran (lub jego brak) sprawi,
˝e obraz nawet z bardzo drogiego projektora high-end nie b´dzie przekonujàcy.
Zupe∏nie tak jak brzmienie systemu za
300 tysi´cy z∏otych ustawionego byle jak,
w pokoju z go∏ymi Êcianami.

zuje si´ doÊç trudna w praktyce.
Instrukcja pokazuje, co i jak nale˝y
robiç, by uzyskaç równomiernà, g∏adkà powierzchni´. Farb´ nale˝y nak∏adaç w ma∏ych porcjach, a ruchy wa∏ka powinny byç pionowe. Pomimo ˝e
dok∏adnie zapozna∏em si´ z procedurà, nie uda∏o mi si´ ekranu pomalowaç w sposób idealny – zosta∏y drobne smugi. Wydaje mi si´, ˝e wa∏ek
nie jest idealnym narz´dziem. Znacznie lepszy by∏by pistolet, a mo˝e nawet dobry p´dzel. Baz´ nak∏adamy
dwukrotnie, farb´ wierzchnià – równie˝. W sumie operacja zaj´∏a ca∏e
popo∏udnie i wieczór (ka˝da kolejna
warstwa schnie coraz wolniej).
W moim wypadku litrowe opakowania okaza∏y si´ wystarczajàce do pomalowania p∏yty o rozmiarach
2,30 x 1,45 m. W pojemnikach zosta∏y jeszcze jakieÊ resztki. Deklaracje
producenta odnoÊnie wydajnoÊci
farb znajdujà potwierdzenie w rzeczywistoÊci.

SEANS I SENS
Mówiàc zupe∏nie szczerze, prze˝y∏em
bardzo przyjemne zaskoczenie, gdy
Êwiat∏o z projektora po raz pierwszy
rzuci∏em na ekran. Uzyskany efekt nie
by∏ co prawda tak imponujàcy jak
z GreyHawka (tego chyba nikt by nie
oczekiwa∏), ale w porównaniu do bia∏ej Êciany ró˝nica by∏a BARDZO znaczàca. Po pierwsze, zdecydowanej
poprawie uleg∏ kontrast. Czernie
i ciemne szaroÊci sta∏y si´ g∏´bsze,
kosztem niewielkiego, acz w pe∏ni
spodziewanego, obni˝enia poziomu
bieli. Po drugie, kolorystyka obrazu
sprawia∏a bardziej naturalne wra˝enie. Obraz sta∏ si´ jakby nieco cieplejszy, bardziej przyjazny dla oka.

Pami´tajmy, ˝e dla uzyskania optymalnego
efektu, tj. du˝ego kontrastu, niezb´dne
jest ciemne sàsiedztwo samego ekranu.
Âwiat∏o odbijajàce si´ od ekranu (nawet
kierunkowego o podwy˝szonej odpornoÊci
na Êwiat∏o zewn´trzne) pada na okoliczne
Êciany, sufit i pod∏og´. JeÊli nie sà to powierzchnie ciemne, to b´dà odbijaç sporo
Êwiat∏a, które – z powrotem padajàc na
ekran – powoduje sp∏ycenie czerni i pogorszenie kontrastu. Wszak nieprzypadkowo
Êciany kinowe sà bardzo ciemne...

Poprawi∏o si´ równie˝ wra˝enie ciàg∏oÊci, integralnoÊci i „g´stoÊci” obrazu.
Ogromnym atutem farb Digital Grey
okaza∏ si´ brak tzw. hot spotów, czyli
jasnych plam pojawiajàcych si´ w ró˝nych miejscach ekranu, w zale˝noÊci
od kàta patrzenia (efekt typowy dla
wielu powierzchni nie najwy˝szej
klasy). JasnoÊç obrazu by∏a doskonale
jednolita na ca∏ej powierzchni, nawet
pod du˝ymi kàtami.
Domalowanie pasów czarnych, poch∏aniajàcych nieostre kraw´dzie (ze
s∏abszych projektorów) oraz ewentualne wady geometryczne, doprawi∏o
„efekt kinowy”. Farba Ultra Black jest
czarna jak smo∏a. Wszelkie niedoskona∏oÊci na obrze˝ach sà likwidowane.
Dzi´ki temu zawsze uzyskujemy perfekcyjnie prostokàtny obraz.

KONKLUZJA
G∏adka powierzchnia pokryta farbà
Digital Grey zapewnia daleko idàcà
popraw´ wszystkich parametrów
obrazu majàcych wp∏yw na jego subiektywnie postrzeganà jakoÊç – tak
w porównaniu do bia∏ej Êciany, jak
i niedrogich ekranów multimedialnych. Uzyskany efekt mo˝na Êmia∏o
przyrównaç do takiego, jaki zapewniajà dobre, specjalistyczne powierzchnie projekcyjne, jedynie z wyjàtkiem tych highendowych. W kontekÊcie ceny farb Goo powy˝sze wyniki nale˝y uznaç za rewelacyjne.
Oszcz´dnoÊç uzyskana w wyniku zastosowania farb b´dzie wprost proporcjonalna do wielkoÊci namalowanego ekranu. Jedynym kosztem, który trudno tak naprawd´ skalkulowaç,
jest czas poÊwi´cony na ca∏à operacj´ przez „malarza wideofila”.
Naprawd´ warto si´ pobawiç! ■

