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Nasloucháte vašim sluchově  
postiženým zákazníkům?

“Představení se speciálními titulky jsou většinou v neatraktivním čase…  
  Proč mám chodit do kina když většina mých přátej je ve škole  
  nebo v práci?  

“Nechceme, aby se s námi jednalo jinak než s ostatními” 

“Zkoušeli jste někdy odezírat ze rtů animované ryby, auta 
 nebo robota? Většinou jen odhaduji o čem to je” 

http://www.altei.cz
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Výzva pro manažery kin

“Jsem rád, když tržby za titulkovaná představení tvoří alespoň 5%.  
  Proto je promítáme v méně atraktivních časech” 

“Je těžké promítat upravené verze filmů, když profit je tak malý.  
  Skoro to nedává smysl” 

“Jsem pod tlakem místních aktivistů, abychom našli lepší řešení  
  pro naše sluchově postižené zákazníky”

http://www.altei.cz
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Systémy nabízející skryté titulky a zvláštní zvukové stopy

Máme řešení…

http://www.altei.cz
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CCR-100  

Titulkový přijímač určený pro montáž na sedadlo

• Standardní přijímač/zobrazovač k uchycení do držáku 
nápojů  na sedadle 

§ Nasavitelný husí krk umožňuje uživateli zvolit správnou 
pozici zobrazovače titulků 

§ Využívá IR - infračervený přenos - lze využít kdekoli v sále.

§  Standardní baterie umožnují až 36 hodin nepřetržitého 

http://www.altei.cz


Kino pro každého 2015                                                        www.altei.cz

CCH-100  

Captionwear™ Titulkovací brýle

• Captionwear™ brýle jsou lehké a pohodlné.

• Dají se nastavit zvlášť pro levé a pravé oko.

• Tlačítko výběru jazyka a další jsou umístěny na lehkém 
napájecím zdroji.

http://www.altei.cz
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IRH-230  

Headset - sluchátka

• Zvláštní nastavení hlasitosti pro pravé i levé ucho.

• Kompatibilní s  T-coil technologií.    

• Dva zvukové kanály podporují HI i VI-N stopu.

• Využívá IR - infračervený přenos - lze využít kdekoli v sále.  

http://www.altei.cz
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IR technologie  

• Pomocné systémy USL přenášejí zvuk pro sluchově postižené, popisnou zvukovou 
stopu a titulky až ve čtyřech jazycích pomocí jednoho IR (infračerveného) vysílače 

• Použitím infračervené technologie se signál odráží od plána a pokrývá celé hlediště     

• Použití infračerveného vysílače eliminuje interferenci mezi sousedními sály nebo s 
rádiovými vysílači 

http://www.altei.cz
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USL řešení skrytých titulků

• Pomocné titulkové systémy USL jsou kompatibilní se všemi cinema servery 
kompartibilními se standardem SMPTE 

• Pomocné systémy USL nabízejí prioritní seznam jazyků, které jsou k dispozici     

• Infračervený vysílač přenáší čtyři vybrané zvukové stopy 

http://www.altei.cz
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Máme další řešení
Systémy nabízející skryté titulky a zvláštní zvukové stopy

http://www.altei.cz
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Snadná integrace v jakémkoliv kině 

Data skrytých titulků jsou bezdrátově vyílána do titulkových brýlí pomocí vysílače připojeného ke kino serveru. Dále 
může být také přenášen zvukový popis děje na plátně (přes sluchátka) pro zrakově postižené návštěvníky.

http://www.altei.cz
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USA box  
office hit
Sony Entertainment Access glasses už zaznamenaly 
velký úspěch v zámoří. 

Regal - největší řetězec kin v USA již instaloval více 
než 6,500 sad brýlí od května 2012.

http://www.altei.cz
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Děkujeme za pozornost

http://www.altei.cz

