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Liderança em Tecnologia 
para Cinema Digital

O IMB (Integrated Media Block) se utiliza de tecnologia bloqueadora de mídia 4k da Doremi, cuja 

patente encontra-se em fase de aprovação. Com a instalação do IMB em um projetor DLP 4K-ready 

Série II junto com o ShowVault externo da Doremi, os clientes têm como escolher a mais completa 

solução para o futuro da indústria de projeção digital. Se o cliente optar por projetar em 2K, o bloqueio 

de mídia integrada mantém o conteúdo seguro, movendo a decodificação de vídeo digital de fora para 

dentro do projetor.

            ShowVault Doremi é um servidor de armazenamento dedicado capaz de reproduzir filmes digitais 

JPEG2000, que estejam em conformidade com as especificações de DCI. ShowVault foi desenvolvido 

especificamente para a interface com IMB Doremi (Integrated Media Block) quando instalado dentro 

de projetores DLP Series 2, tornando possível a reprodução de 2K e 4K*. O ShowVault tem as mesmas 

características e funções das séries de servidores de cinema DCP da Doremi e está disponível em duas 

configurações de chassis, dependendo das necessidades do usuário.

Características principais:

  Entradas de HDMI® ou HDSDI   

 (simples ou dupla)

+  Ajuste de todas as resoluções de  

 vídeo para 2048 x 1080 ou  

 4096 x 2160  Suporta   

     desentrelaçamento (1080i) 

     Conversões automáticas de 

     espaço de cor

+  Suporte para produtos de    

     acessibilidade (CaptiView & Fidelio)
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IMB/ShowVault
IMB 
....................................................................................................................... 
  Entrada 1.3 de HDMI® com suporte para HDCP
  Entrada dupla de 3G SDI
  Oito pares de áudio (através de dois RJ45 conectores)
  Oito GPOs (RJ 45)
  Quatro GPI
  Conexão PCIe + Conexão de Ethernet Gigabit com o  

     Servidos ShowVault da Doremi 
  Resolução de saída de até 4096 x 2160 em 2D e 2048 x 1080 

     em 3D com HFR (High Real Frame) 3D
  48FPS & 60FPS

INTERFACE DO SHOWVAULT 
....................................................................................................................... 

  PCI Express externa (para Comunicação IMB) Ethernet Gigabit 
    para transferência de mídia

  Gigabit Ethernet para gerenciamento de controle e subtítulos
  Entrada de controle em série R2-422
  USB 2.0
  DVD ROM*
  Entrada de dados CRU

ARMAZENAMENTO DO SHOWVAULT 
....................................................................................................................... 

  Limite de armazenamento de até 6TB de RAID5*

ENERGIA PARA O SHOWVAULT 
....................................................................................................................... 

  Fonte de duplo-redundante fornecimento de energia 
  100–240VAC 50–60Hz (300W max)

DIMENSÕES DO SHOWVAULT 
....................................................................................................................... 

  48 x 52 x 13 cm (3RU)
  48 x 28 x 19 cm (4RU)

Nota: Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface 
e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da 
HDMI Licensing LCC nos Estados Unidos e em outros países.

* ShowVault 4RU
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