
Fra din professionelle AV-leverandør.

Levende kommunikation og innovative løsninger.

[Case] BIG BIO - kun det bedste af det bedste!



En 40 fod container fyldt til  
randen med biografhøjttalere!

AVC leverede i alt cirka 200 højttalere til BIG BIOs 

5 nye sale, der alle tilbyder Dolby Atmos - det 

absolut bedste inden for biograflyd. De mange 

højttalere er placeret bag lærredet, langs vægge 

og i loftet og uanset hvor i salen gæsterne sidder, 

får de den ultimative lydoplevelse da lyden tilpas-

ses den enkelte gæsts placering vha. avanceret 

Dolby Atmos digitalteknologi. 

AVC har desuden leveret forstærkere, pc’er, infor-

mationssystemer, trailerskærme, en videovæg med 

12 skærme, IT-infrastruktur og centalservere og 

ikke mindst TMS-systemer. Sidstnævnte skal 

styre lys, lyd og afvikling af film i de 5 sale samt 

sikre at gæsterne kan tilslutte sig trådløst netværk 

og at alle kasser og Dankort-terminaler fungerer 

optimalt. Det kontrastrige og knivskarpe billede 

leveres af Barcos 4K-projektorer, der er koblet op 

på Doremi/Dolby-servere. 

Det kræver sin mand at holde styr på installatio-

nerne under et så stort projekt og AVC har hel-

digvis nogle af de dygtigste medarbejdere i 

Danmark. Michael Fogh har udfyldt rollen som 

projektleder og har sammen med Stig Westerga-

ard (cheftekniker på denne opgave) sikret at le-

verancen er gennemført i høj kvalitet og ikke 

mindst til tiden.

Det eneste biografcenter i  
Vesten, hvor luksus er standard

I alt er der plads til 551 personer i de 5 sale, hvilket 

jo i sig selv ikke lyder af meget. I en traditionel 

biograf af samme størrelse vil der normalt være 

over 1000 pladser i alt, men volumen er slet ikke 

det bærende element i tanken bag BIG BIO. Der 

er tænkt luksus og komfort ind i hver eneste de-

◗◗◗
 En biograf hvor luksus er standard 
Biografgængerne fik lyd, billede og komfort i absolut bedste kvalitet da den nye biograf BIG BIO i 
Herlev åbnede dørene d. 31. oktober og tilbød sine kunder Dolby Atmos og premium seating over-
alt i biografens 5 sale. AVC/AKD leverede alt teknisk udstyr til alle 5 sale!

◗◗◗

De luksuriøse lænestole er større og dybere end standard-biografstole og de har individuel elektronisk styring så den enkelte gæst kan sidde præcist som ønsket.

◗◗◗

BIG BIOs 5 sale er enhver biografentusiasts drømmescenarium!

◗◗◗

Fotos af: Evan Hemmingsen og AVC.
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talje og der brydes med alle tidligere opfattelser af 

en tur i biografen. 

BIG BIO bliver det første kompleks i Vesten, som 

tilbyder den ultimative komfort (kun én biograf i 

Rusland tilbyder det samme i alle sale). Den nye 

biograf er udstyret med enorme lænestole, som 

publikum kan slænge sig i. Det er næsten som at 

sidde derhjemme - bare meget, meget bedre! Glæd 

dig til at læne dig tilbage i lænestolen, sætte fød-

derne op, slappe af og miste fornemmelse for tid og 

sted ved at lade den ekstraordinære lyd og de lækre 

kontrastrige billeder føre dig ind i filmenes univers!

Digital skiltning,  
levende plakater

BIG BIOs digitale skiltning afvikles via AVCs  

DisplaySystem, en meget brugervenlig og alsidig 

software, som er udviklet og specialdesignet af AVC 

til at understøtte de mange opgaver, som netop  

digital skiltning kan løse. AVCs DisplaySystem tilgås 

via en internetbrowser, er meget intuitiv i brug og 

kan afvikle mange forskellige opgaver på utallige 

skærme samtidigt. 

Hos BIG BIO afvikler systemet bl.a. trailers for 

kommende film og det er samtidigt koblet op på 

billetsystemet således at de levende plakater, bil-

letpriser og forestillinger automatisk synkroniseres.

I BIG BIO skal gæsterne  
have det bedste af det bedste

BIG BIO vil gøre det til en state-of-the-art ople-

velse at gå i biografen – lige fra start til slut. Alt 

inventar er af højeste kvalitet og giver biograf-

gængeren den ypperste oplevelse med fokus på 

alle detaljer. 

Allerede ved indgangen mødes biografgængerne  

af inspirerende og informative levende plakater i 

◗◗◗

På bagvæggen i den største sal er der bag lærredet monteret fronthøjttalere, centerhøjttaler og subwoofere.

◗◗◗

Her vises et udsnit af højttalerne i en af de mindste sale og desuden kan anes begge subwoofere, der er monteret i loftet over bagerste række.

◗◗◗

◗◗◗



Levende kommunikation
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form af digitale skilte, der følger dem på deres færd 

gennem hele biografen og bibringer en anderledes 

og unik stemning. 

I loungen vil gæsterne kunne slappe af og nyde 

en forfriskning i flotte omgivelser inden filmen 

starter og evt. lade sig underholde af den store 

videovæg, der ligeledes afvikles fra AVCs Display-

System. Videre gennem loungen og ned til salene 

er der uden for hver biografsal en mindre skærm, 

på hvilken man nemt kan orientere sig om hvilken 

film der spilles i den pågældende sal.  Når man 

ankommer til den rette sal venter der en stor, læk-

ker og komfortabel lænestol, der indbyder til ren 

afslapning med fødderne oppe, så alle sanser kan 

fokusere på filmen. 

Der kan ikke herske tvivl om at BIG BIO går all in 

og at gæsterne garanteres en helt suveræn luk-

suriøs oplevelse!

I lounge-området findes den store skærmvæg med i alt 12 skærme, som med trailers fra kommende film giver biografgængerne en knivskarp oplevelse af hvad de har i vente.

◗◗◗
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Skærmene uden for de enkelte sale afvikles også fra AVCs DisplaySystem.

◗◗◗


