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VYZKOUŠENO 
REDAKCÍ

Levné domácí kino
Zapomeňte na miniaturní LED projektory. Optoma není o moc dražší, ale 
už má Full HD rozlišení, vyšší jas i kontrast a především kvalitnější obraz. 
A rozhodně nebude tak hlučný. [David Starý]

RECENZE FULL HD DLP PROJEKTOR OPTOMA HD140X 

Projektor Optoma HD140X 
patří k nejlevnějším Full 
HD projektorům na trhu, 

přitom už nabízí vysoký jas 
a dlouhou životnost zdroje 
světla – lampy. Právě náklady 
na drahou lampu spolu 
s krátkou životností dříve lidi 
odrazovaly od nákupu projek-
toru. Ale na to už zapomeňte. 
U Optomy HD140X vydrží 
lampa až 8 000 h promítání, 
což je 4 000 dvouhodinových 
filmů. Pokud byste se naprosto 

každý den v roce podívali na jeden 
dvouhodinový film, novou lampu bude 
kupovat za 11 let. Což dalece přesa-
huje morální životnost samotného 
projektoru.

Domů i do hospody
Černé lesklé provedení je možná 
elegantní, ale bude přitahovat otisky 
prstů a prach, zejména když budete 
projektor často přenášet. Objektiv 
nabízí základní zoom 1,1× a relativně 
malé zvětšení (projekční vzdálenost), 
což sice velmi pozitivně ovlivňuje 
kvalitu zobrazení a případné zkreslení 
v rozích, zápor představuje nutnost in-
stalace ve větší vzdálenosti, budete-li 
chtít opravu velký obraz. Z typických 
3,5 m získáte úhlopříčku maximálně 
2,7 m. Vzhledem k nízké ceně lze 
sbíhavost obrazu korigovat pouze 
digitálně. Jas je rovnoměrný a vysoký, 
při večerním sledování filmů klidně 
můžete přepnout na ekorežim, který 
navíc velmi příjemně sníží hluk aktivní-
ho chlazení na téměř slyšitelnou hladi-
nu. Projektor má 10W reproduktor, ten 
bych však doporučoval pro nouzové 
ozvučení, neboť postrádá basy i výšky, 

zvuk je ostrý a při 
vysoké hlasitosti 

zkreslený. Pro-
jektoru nechybí 
ani podpora 
3D obrazu a co 

udělá radost hráčům, je naměřená 
doba zpoždění 34 ms.

Nízká cena se projevuje v základní 
nabídce vstupů: k dispozici jsou dva 
HDMI, přičemž jeden nabídne MHL pro 
připojení a současné dobíjení smart-
phonu či tabletu, 3D zvládají oba, USB 
vstup využijete pouze pro napájení. 
Na druhou stranu dostanete překvapi-
vě kvalitní dálkový ovladač – padne do 
ruky, nabízí přímý přístup k důležitým 
funkcím a především má podsvícená 
tlačítka, takže ani ve tmě nebudete 
mít problém s ovládáním. Vzhledem 
k tomu, že DPL technologie není 
náchylná na prach, ani na zacházení, 
lze projektor bez problémů používat 
nejen doma, ale třeba také v hospodě.

Dostupná kvalita
Menu nabízí Optoma bohaté, přehled-
né a počeštěné, v nastavení obrazu je 
vám k dispozici rovnou devět režimů, 
z nichž tři jsou ISF (den, noc, 3D), 
nechybí Kino a Reference. Obraz z vý-
roby dostanete už nastavený celkem 
dobře, u režimu Reference jsme namě-
řili barevnou odchylku dE 4,03, v re-
žimu Kino dE 4,78. Barevný prostor 
má však Optoma nastavený výborně, 
zobrazení škály šedé je velmi věrné, 
čitelnost tmavých 
scén paří k těm 
velmi dobrým, 
pouze barvy by si 
zasloužily přesnější 
doladění, načerve-
nalé podání pleti by 
se tím zlepšilo. Di-
vák dostane vizuálně 
velmi působivý, dobrý 
obraz s prokreslenými 

detaily a nulovým šumem. Nevýhodou 
DLP technologie u levnějších modelů 
bývá duhový efekt, k tomu zde dochá-
zí ve větší míře než u dražších modelů 
testovaných v minulém čísle.

Celkově Optoma HD140X předsta-
vuje překvapivě dobrý projektor, který 
i přes cenu stlačenou na co nejnižší 
částku nabídne zážitek v některých 
ohledech lepší, než jaký se vám 
dostane v místním kině. Pokud chcete 
opravdu velký obraz, kvalitní filmový 
zážitek a přitom neutratit moc peněz, 
Optoma u vás určitě zaboduje. 

Kvalitní Full HD 
obraz
Dlouhá životnost 
lampy
Vysoký jas

Malý rozsah zoomu
Pouze HDMI vstupy

Optoma HD140X 14 990 Kč
Benq MH530 15 490 Kč
Acer P1502 17 490 Kč

Cenové srovnání

Optoma HD140X
Full HD DLP projektor, Optoma, www.optoma.cz

čip: 0,65" 1080p DC3 DLP by Texas Instrument rozlišení: 
1 920 × 1 080 px jas: 3 000 ANSI kontrast: 20 000:1 3D: ano 
hlučnost: 26 dB (eco) životnost lampy dynamický/eco/
jasný režim: 8 000/6 000/4 000 hodin výkon lampy: 195 W 
konektivita: 2× HDMI (1.4a 3D support) + MHL v2.1, Audio Out 
3.5mm, 12V trigger, 3D-Sync, USB-A napájení (1A) objektiv: 
F/2,5 – 2,67 úhlopříčka obrazu: 0,69–7,75 m příslušenství: 
DO, napájecí kabel rozměry: 298 × 96,5 × 230 mm hmotnost: 
2,38 kg
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Dostupný, 
kvalitní Full HD 
DLP projektor 

s dobrým 
obrazem 

a vysokým jasem, 
který je vhodný 
jak pro domácí 

podmínky, tak pro 
komerční využití.

VERDIKT

Dálkové ovládání nabízí 
přímý přístup k důležitým 

funkcím. Tlačítka jsou velká 
a především podsvícená – 

o tom si může nechat zdát leckterý 
dražší konkurent

Zadní strana nabízí jen to nezbytné. Dva HDMI vstupy vám 
budou stačit, USB konektor slouží především jako napájení

14 990 Kč


