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Hišni kino za zelo zahtevne

Ni nujno, da imamo za dobro kin
Hi-fi oprema je v glavnem igračka za
moške, hišni kino pa pomeni zabavo za
vso družino, pravi Roland Koller. »Tudi ženske in otroci radi gledajo filme.
Mladi lahko na obisk povabijo prijatelje in z njimi igrajo različne računalniške igrice in še marsikaj drugega.« Koller ve, o čem govori. Že skoraj desetletje vodi dunajsko družbo Roland Koller Homecinemas, ki se je uveljavila kot
izdelovalka estetskih hišnih kinov.
Koller, ki je pionir teh poslov na nemškem govornem območju, je za svoje
delo prejel vrsto priznanj. Njegov referenčni poskusni kino, ki deluje nad njegovim uradom v 6. dunajski občini, so
pred petimi leti razglasili za najboljši
hišni kino v Evropi, sogovornik pa nam
je med obiskom povedal, da so med njegovimi naročniki tudi Slovenci.

V

sakdo si ne more privoščiti hišnega
kina najvišje kakovosti, čeprav ta
užitek v domači hiši, ki je zelo podoben kot v kinematografu, tudi ni več zabava, ki bi si jo lahko privoščili samo najmočnejši in najbogatejši. Seveda pa morajo imeti tisti, ki si želijo vrhunski hišni kino,
precej denarja, saj je treba za takšno napravo odšteti več tisoč evrov. Najcenejša
oprema, ki jo kot home cinema in pod podobnimi imeni prodajajo za nekaj sto
evrov, namreč še zdaleč ni tisto, kar je hišni
kino za Kollerja. Njegove naprave sodijo v
najvišji cenovni razred, saj stanejo od
20.000 evrov navzgor. Osmisli in izdela jih
kakšnih petdeset na leto, najdražji sistem,
ki ga je doslej izdelal, je kupca stal milijon
evrov. O imenih naročnikov ne govori, večinoma pa mu dovolijo, da v njihovih do-

movih posname to, kar je izdelal. Oprema,
ki je dostopna premožnim posameznikom,
je tako dobra, da močno presega kakovost
naprav v kinematografih. To je vsekakor
eden od razlogov, zaradi katerih so številni
kupci za hišni kino pripravljeni odšteti znaten kup denarja. Drugi razlog za nakup je
zagotovo želja po ekskluzivnosti, ki vlada
med bogataši. »V tem družbenem razredu
ima vsak ferrarija – vsi pa še vedno nimajo
svojega hišnega kina,« pravi Koller in doda,
da je njegov povprečni kupec moški, star
od 30 do 50 let, podjetnik, lastnik uspešne
družbe, ki ima rad tehnične novosti.

Dvojna rešitev
A sama tehnična oprema še ni dovolj, da bi
lahko govorili o hišnem kinu. Zanj je treba
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kinodvorano prostor v kleti
imeti poseben prostor, velik 30 kvadratnih
metrov, ali vsaj tolikšen del večjega bivalnega prostora. Najboljši hišni kino ima popoln avdio-video sistem, zvočnike in vso
spremljajočo elektroniko, tanek elektronski zaslon, platno in videoprojektor. Človek lahko sedi dva metra stran od ekrana,
za projekcijsko platno pa je treba imeti na
voljo vsaj 30 kvadratnih metrov. Koller
predlaga posebno dnevno in posebno
nočno rešitev. Podnevi se gleda televizijski
program ali videoposnetki na elektronskem tankem ekranu, zvečer oziroma v zatemnjenem prostoru pa film, ki ga na platno projicira videoprojektor. »Ob hišnem
kinu mnogi pomislijo na temen kot kje v
kleti. Opremo praviloma umestimo v
dnevno sobo. V Ameriki je to drugače, v
Evropi pa imamo kino v dnevni sobi,« pravi

Koller. Elektronski ekrani še vedno niso dosegli kakovosti, s kakršno se ponaša videoprojektor. Čeprav imajo izdelki nekaterih
proizvajalcev zavidanja vredne razsežnosti
(diagonalo približno 262 centimetrov), kakovost slike še vedno ne dosega tiste, ki jo
lahko zagotovimo s projiciranjem na platno, trdi Koller. »Največji zasloni tehtajo
približno 300 kilogramov, njihova cena pa
je vrtoglavo visoka – okoli 80.000 evrov.
Za ta denar si lahko kupec omisli veliko bolj
smiselno in tudi kakovostno rešitev s projektorjem.« A tehnologija se seveda razvija, zato lahko pričakujemo izboljšanje kakovosti in tudi zniževanje cene teh velikanskih ekranov. Tudi pri manjših, z diagonalo
približno 127 centimetrov, pravi Koller, je
plazma boljša od LCD. Plazma nima hrupnih sistemov za hlajenje in ventilacijo, po-

rabi toliko ali celo manj električne energije
kot LCD, tudi pregoreva ne več, kot se je
včasih dogajalo, vsaj ne, ko gre za izdelke
znanih blagovnih znamk.
Kar zadeva blagovne znamke opreme za
zahtevnejše hišne kinodvorane, je to tržni
segment, pri katerem Američani niso v celoti popustili pred tujo, predvsem daljnovzhodno konkurenco. Podjetje Runco iz Kalifornije velja za zelo resnega tekmeca japonskim znamkam, kot so Panasonic, Hitachi, Pioneer in drugi, ki si prav tako trudijo z izdelavo vse večjih in vse bolj kakovo1. Številni kupci so pripravljeni za hišni
kino odšteti znaten kup denarja.
2. Referenčna kinodvorana Rolanda
Kollerja, ki je bila razglašena za najboljši hišni kino v Evropi.
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stnih elektronskih zaslonov. Med ponudniki platen za natančno projekcijo, ki se uporabljajo za hišne kinodvorane, je po Kollerjevih besedah v vrhu družba Stewart Filmscreen iz Kalifornije, ki letos slavi 60-letnico obstoja.

Umestitev v prostor
»Vendar je tehnična oprema pri nas v drugem planu,« pravi Koller. Kot poudarja, je
najpomembnejše, da stranka, ki si želi hišni
kino, o izvedbi začne razmišljati še pred
končanimi gradbenimi deli, še bolje je, če
se za to odloči že med načrtovanjem del.
Hišni kino je namreč na pogled veliko lepši,
če so kabli in druga oprema vgrajeni v prostor. Tudi če je prostor že urejen, je mogoče v sodelovanju z arhitekti, mizarji in drugimi strokovnjaki vso opremo vgraditi, ne
le pritrditi na zid. Tisti, ki nimajo denarja,
možnosti ali želje po spremembi prostora,
si lahko za vgraditev hišnega kina kot
»skrite inštalacije« priskrbijo zgolj tehnično
opremo. Dober hišni kino (skupaj s hi-fi
glasbenimi napravami) znane znamke si je
mogoče kupiti že za 5000 evrov.
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3. Stranka mora o izvedbi hišnega kina
razmišljati že pri načrtovanju gradbenih del.
4.–7. Fotografije prikazujejo, kako neopazno so naprave za hišni kino lahko
vključene v bivalni prostor.
Sofisticirana oprema hišnega kina s sedmimi ali osmimi komponentami je zgolj na videz zapletena za uporabo. »Za ljudi je pomembno enostavno upravljanje.« V svojem referenčnem poskusnem kinu mi pokaže prizor iz nekega najnovejšega ameriškega akcijskega filma. Ekran prekriva skoraj vso čelno steno prostora, ki meri sedem
krat pet metrov. Avdiovizualni užitek je izjemen, podoben tistemu, ki nam ga omogočajo v kinematografih IMAX. »Vidite,
na 35 kvadratnih metrih imate lahko opremo za 1000 evrov ali pa hišni kino, za katerega boste odšteli 300.000 evrov. Takšen
kino ni le vrhunsko tehnološko opremljen,
temveč je zgrajen tako, da ima tudi najboljšo mogočo akustiko.«
Milan Ilić
Fotografije www.homecinemas.at

