Zobrazovací panely
Projektory
Služby

O NÁS
Začátky projektu, který dnes nese jméno PANDA Screens sahají až k roku 2000, kdy
jsme začali v segmentu zobrazovacích a projekčních technologií podnikat. Za tu
dobu projekt PANDA Screens prošel obrovským vývojem a stejně tak, jak se spolu
s rozvojem digitálního věku transformovaly technologie kolem nás, tak jsme i my
nepřestávali inovovat a zlepšovat naši produktovou řadu.
Roky 2020 a 2021 pro nás byl dost možná ty nejvíce přelomové. Do projektu
vstoupila podílem společnost MORPH s.r.o. a spolu se zakladatelem a tvůrcem
zobrazovacího panelu PANDA, Ing. Petrem Duchoňem, projekt dále pokračuje pod
hlavičkou společnosti PANDA Screens s.r.o., s výkonným ředitelem Matějem Otýsem.
Těšíme se, že se s vámi poznáme, třeba v jednom z našich showroomů.

CO PRODÁVÁME
Jednoduše řečeno, prodáváme zážitky 
Běžné televizory, které každý máme doma jsou omezeny svou
velikostí na zhruba 85“, tedy zhruba 216 cm a větší jsou pro běžného
smrtelníka nedostupné, hlavně svou cenou.
Na rozdíl od televizí, projektory nejsou úhlopříčkou obrazu natolik
limitovány, avšak na trhu dlouho chyběl odrazový povrch, který by
obraz z projektoru dokázal přiblížit kvalitě, kterou známe z televizí či
dokonce z multikin, což je s běžnými plátny nemožné.
Projekční obrazovky, které vyrábíme, přinášejí obrazový zážitek jako
z multikina k vám domů a svým jasem, kontrastem a barvami
klasickou televizi nejen nahradí, ale i předčí. Díky naší chráněné
technologii, nejsme na rozdíl od televizí omezeni úhlopříčkou obrazu,
a tak může být 120“ (305 cm) obrazovka, konečně cenově dostupná i
pro běžnou českou rodinu.

ZOBRAZOVACÍ
PANELY PANDA
S úhlopříčkou 80-150“ a bezkonkurenčními obrazovými
vlastnostmi na úrovni špičkových OLED televizí, jsou
zobrazovací panely PANDA nejlepší volbou pro
velkoformátové domácí sledování.

PANEL PANDA

PLÁTNO

Dokonale rovný povrch, se zcela ostrým obrazem.

Povrch je zvlněný a nedokonalosti zhoršují obraz.

Panel zůstává za všech podmínek pevný a nehýbe se,

Plátno se hýbe při prouděním vzduchu v místnosti,

neovlivňuje ho proudění vzduchu

například při otevření dveří nebo průchodu kolem plátna.

Speciální povrch panelu pohlcuje nežádoucí světlo.

Plátno je náchylné na rušivé světlo a vyžaduje tmu.

Moderní minimalistický design podobající se televizím.

Negativně vzhledem zasahuje do estetiky místnosti.

Zobrazovací panel PANDA řeší veškeré problémy a neduhy

Neohrabané plátno v plechovém tubusu známe spíše ze

spojené s klasickými plátny. Jeho designové řešení ho

zasedaček a školních tříd. Právě kvůli vzhledu a vlastnostem

z hlediska estetiky staví na úroveň televizí, ale přes to dokáže

plátna nebyly projektory pro domácí sledování doposud

poskytnout obraz v úhlopříčkách 150“ a více.

využívány.

PANDA CLASSIC
Zobrazovací panel PANDA ve variantě CLASSIC je určen pro
běžnou projekci, tedy se nejedná o panel vhodný pro UST
projekci (o tom dále v katalogu).
PANDA variantě CLASSIC se běžně vyrábí v televizním formátu
do úhlopříčky 120“ a ve filmovém formátu do úhlopříčky 150“.
U varianty CLASSIC však nabízíme také zakázkovou výrobu na
míru v jakémkoliv poměru a bez omezení v úhlopříčce.
Nejlepší možná volba pro domácí projekci, která posune
obraz projektoru k úrovni moderních OLED televizí, avšak s
možností mnohem větších rozměrů.

CENÍK - PANDA CLASSIC
80“ (203 cm)
TV formát
(16:9)

100“ (254 cm)
120“ (305 cm)

PANDA CLASSIC

125“ (318 cm)
FILM formát
(22:9)

135“ (343 cm)
150“ (381 cm)

37 777 Kč

(31 221 Kč bez DPH)

47 777 Kč

(39 485 Kč bez DPH)

57 777 Kč

(47 750 Kč bez DPH)

56 777 Kč

(46 923 Kč bez DPH)

62 777 Kč

(51 882 Kč bez DPH)

75 777 Kč

(62 626 Kč bez DPH)

JAKÝ FORMÁT ZVOLIT?
TELEVIZNÍ FORMÁT - 16:9
Nejvhodnější pro sledování klasické televize, seriálů, YouTube
a hraní her. Tento standardizovaný poměr stran známe také
z počítačových monitorů. Při sledování videa ve filmovém
formátu má obraz nahoře a dole černé pruhy, jako při
sledování v klasické televizi.

FILMOVÝ FORMÁT - 22:9
Vhodný formát pro filmové nadšence. Tento formát najdeme
v kinosálech. Na rozdíl od TV formátu, zde bude video ve
filmovém formátu vyplňovat celou plochu a bude tím pádem
o dost větší. Video ve formátu 16:9 nechá na panelu při
zobrazení prázdné pruhy po bocích.

PANDA UST
Zobrazovací panel PANDA ve variantě UST (Ultra Short Throw)
je určen pro speciální projektory této kategorie, schopné
promítat obraz z ultra blízké vzdálenosti.
UST typ projekce umožňuje mít projektor bezprostředně pod
panelem, například na stolku, bez nutnosti instalace na strop
nebo na polici.
Panely PANDA UST vyrábíme od 100 do 150“ v TV formátu 16:9.
Nejlepší možná volba pro domácí projekci s ohromující
kvalitou obrazu a možností umístit projektor bezprostředně
pod/nad panel.

CENÍK – PANDA UST
100“ (254 cm)

PANDA UST

TV formát
(16:9)

120“ (305 cm)
135“ (343 cm)
150“ (381 cm)

65 777 Kč

(54 361 Kč bez DPH)

79 777 Kč

(65 931 Kč bez DPH)

105 777 Kč

(87 419 Kč bez DPH)

121 777 Kč

(100 642 Kč bez DPH)

TABULKA ROZMĚRŮ
Formát

TV 16:9

FILM 22:9

Úhlopříčka

Šířka x Výška

80“ (203 cm)

179 x 102 cm

100“ (254 cm)

223 x 126 cm

120“ (305 cm)

267 x 151 cm

135“ (343 cm)

301 x 170 cm

150“ (381 cm)

334 x 189 cm

125“ (318 cm)

296 x 122 cm

135“ (343 cm)

319 x 132 cm

150“ (381 cm)

354 x 146 cm

POROVNÁNÍ
120“ PANEL a ČLOVĚK

PROJEKTORY

35 725 Kč

(29 524 Kč bez DPH)

EH-TW7000
Cenově dostupný 4K PRO-UHD projektor ideální pro běžné
sledování televize, filmů, sportovních přenosů nebo hraní her.
Tento nejlevnější projektor z naší řady je ideální pro ty, kteří
chtějí nadstandartně velký obraz, ale jsou omezeni prostředky.
• Dynamický kontrast: 40 000 : 1
• Světelný výstup: 3000 lumen
• Rozlišení: 4K PRO-UHD (16:9)
• Životnost lampy: 3500 h (5000 h v úsporném režimu)
• Šířka x Hloubka x Výška: 410 x 310 x 157 mm

72 455 Kč

(59 880 Kč bez DPH)

EH-TW9400
Starší brácha Epsonu TW700, který má mimo 4K PRO-UHD
obrazu i podporu HDR a 30 krát vyšší dynamický kontrast.
Ideální projektor jak pro domácí kino, tak namísto televize.

• Dynamický kontrast: 1 200 000 : 1
• Světelný výstup: 2600 lumen
• Rozlišení: 4K PRO-UHD HDR (16:9)
• Životnost lampy: 3500 h (5000 h v úsporném režimu)
• Šířka x Hloubka x Výška: 520 x 450 x 193 mm

77 851 Kč

(64 340 Kč bez DPH)

EH-LS500
Projektor kategorie UST (Ultra Short Throw), tedy s možností
projekce z velmi malé vzdálenosti. Projektor může být umístěn
bezprostředně pod projekční plochou a i přes to je výsledkem
naprosto ohromující 4K obraz.
• Dynamický kontrast: 2 500 000 : 1
• Světelný výstup: 4000 lumen
• Rozlišení: 4K PRO-UHD (16:9)
• Životnost lampy: 20 000 h
• Šířka x Hloubka x Výška: 458 x 375 x 228 mm

199 999 Kč

(165 288 Kč bez DPH)

DLA-N7
Projektor střední třídy pro fajnšmekry, kteří chtějí mít funkce
HDR10 a nativní 4K rozlišení v koncové ceně pod dvě stě tisíc.
Ideální volba pro domácí kina v kombinaci s panelem PANDA
ve filmovém formátu.
• Dynamický kontrast: 800 000 : 1
• Světelný výstup: 1900 lumen
• Rozlišení: 4K HDR (16:9)
• Životnost lampy: 3500 h (4500 h v úsporném režimu)
• Šířka x Hloubka x Výška: 500 x 234 x 495 mm

469 990 Kč

(388 421 Kč bez DPH)

DLA-NX9
Opravdová špička naší standartní nabídky pro ty, kteří
potřebují mít to nejlepší. S projektorem DLA-NX9 můžete mít
8K kino u sebe doma, díky technologii JVC e-shift.

• Dynamický kontrast: 40 000 : 1
• Světelný výstup: 2200 lumen
• Rozlišení: 8K e-shift HDR (16:9)
• Životnost lampy: 3500 h (4500 h v úsporném režimu)
• Šířka x Hloubka x Výška: 500 x 234 x 518 mm

229 888 Kč

(189 990 Kč bez DPH)

PT-MZ880
Ohromující světelný výstup 8000 lumen spolu s rozlišením 4K
a funkcemi HDR tvoří nejlepší volbu pro sledování za
jakýchkoliv světelných podmínek. Díky laserové technologii
nemusíte měnit lampu a projektor je téměř bezúdržbový.
• Dynamický kontrast: 3 000 000 : 1
• Světelný výstup: 8000 lumen
• Rozlišení: 4K HDR (16:9)
• Životnost lampy: 20 000 h (24 000 h v úsporném režimu)
• Šířka x Hloubka x Výška: 561 x 190 x 437 mm

Nenašli jste projektor, který hledáte?
Projektory, které jste si právě prohlédli představují pouze ty, které naši
zákazníci nejčastěji kupují. Mimo ně dodáváme také jakékoliv další projektory
a příslušenství níže vyobrazených značek.

VYBRANÉ SESTAVY
PROJEKTOR + PANEL

+

83 502 Kč

(69 010 Kč bez DPH)

SESTAVA 1
Zobrazovací panel
Model
HC100C
Úhlopříčka
100“ (254 cm)
Poměr stran
TV – 16:9
Technologie
CLASSIC

Model
Rozlišení

Projektor
Epson EH-TW7000
4K PRO-UHD

+

157 628 Kč

(130 271 Kč bez DPH)

SESTAVA 2
Zobrazovací panel
Model
HC120U
Úhlopříčka
120“ (305 cm)
Poměr stran
TV – 16:9
Technologie
UST

Model
Rozlišení

Projektor
Epson EH-LS500
4K PRO-UHD

+

287 665 Kč

(237 740 Kč bez DPH)

SESTAVA 3
Zobrazovací panel
Model
HC120C
Úhlopříčka
120“ (305 cm)
Poměr stran
TV – 16:9
Technologie
CLASSIC

Model
Rozlišení

Projektor

Panasonic PT-MZ880

4K HDR

+

545 776 Kč

(451 055 Kč bez DPH)

SESTAVA 4
Zobrazovací panel
Model
HT150C
Úhlopříčka
150“ (381 cm)
Poměr stran
TV – 16:9
Technologie
CLASSIC

Model
Rozlišení

Projektor

JVC DLA-NX9

8K e-shift HDR

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

INSTALACE

KALIBRACE

SERVIS

na-

Samotný obraz z projektoru lze ještě

Potřebujete s čímkoliv pomoci, či se

montovat a zprovoznit může být

více zkvalitnit pomocí profesionální

vaše požadavky časem změnily?

někdy pěkný oříšek. Proto většina

kalibrace obrazu. Náš specialista k

Jsme tu pro vás i nadále a rádi

našich

s

vám osobně dorazí s měřícími

vám pomůžeme i po letech.

instalací a přichází poté k již plně

přístroji a seřídí obraz do per-

fungující sestavě.

fektního stavu s přesnými barvami.

od 5000 Kč

Správně

vše

nainstalovat,

zákazníků

volí

od 12 000 Kč

dodání

dle případu

NAVŠTIVTE
NÁŠ SHOWROOM
Galerie Tančící Dům
Jiráskovo nám. 1981/6,
120 00 Praha Nové Město
Návštěva je možná každý den po
předchozí telefonické domluvě.
Tel.: +420 733 570 880
Navštívit nás můžete také v Showroomu
a výrobní hale v Plzni.

+420 733 570 880
info@pandascreens.com

