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Pomerne drahý, no úžasný projektor, ktorý vám z obývačky urobí kinosálu.

P
rojektory sú záležitosťou, ktorá málokedy príde s nejakou 

výraznejšou inováciou. BenQ W2000w však dokazuje, že stále 

je čo zlepšovať aj v tomto segmente. Prichádza s Wireless Full 

HD kitom, ktorý vám zabezpečí pohodlný, a hlavne bezdrôtový 

prenos obrazu. Kit musíte okrem elektriny zapojiť pomocou HDMI kábla 

do zariadenia, z ktorého chcete prehrávať cez projektor. Má až štyri 

porty, takže si môžete zvoliť až štyri rôzne zariadenia. Napríklad jeden 

zdroj bude televízia, druhý set-top-box a tretím zdrojom bude hracia 

konzola, štvrtým zas Blu-ray prehrávač. Výhodou je, že vám stačí jeden 

HDMI kábel, ktorý prepojíte s receiverom (ak máte), v ktorom máte 

zapojené zvyšné zariadenia. Samotné spustenie trvá asi 30 sekúnd, 

pri prepínaní zdroja si počkáte asi 10 sekúnd, no bezdrôtové prepojenie 

funguje perfektne. Takto vám stačí mať len napájací kábel v elektrine 

a malý Wi-Fi prijímač napojený na projektor. 

Zvuk projektora dosahuje výkon 2x 10 wattov z dvoch zadných 

reproduktorov. Nie je to síce žiadna sláva, ale na bežné počúvanie 

postačí. Aj tak však odporúčam pripojenie externých reproduktorov, 

ktoré sa dajú pripojiť aj priamo k projektoru. Obraz má výbornú 

kvalitu (1080p/60 Hz Full HD), je ostrý a s vynikajúcimi farbami 

vrátane podpory 3D. Uhlopriečka obrazu môže mať až 2,54 metra pri 

vzdialenosti projektora od steny len 2,5 metra vďaka technológii Short 

Throw, čím si z obývačky skutočne spravíte súkromné kino. Lákadlom je 

aj podpora normy Rec. 709, ktorá slúži na reprodukciu farieb s vysokým 

rozlíšením. Poteší tiež nastavenie bočnej projekcie s tzv. 2D korekciou 

zošikmenia, čím si môžete pohodlne a jednoducho pomocou ovládača 

nastaviť náklon projekcie. K projektoru máte na výber aj širokú škálu 

pripojení. Okrem HDMI portu disponuje aj MHL portom na prepojenie 

s telefónom a niekoľkými druhmi audio portov. Ak vlastníte Apple 

MacBook Air, budete žiaľ potrebovať Thunderbolt redukciu na HDMI.  

Na projektore aj Wi-Fi kite chýbajú obyčajné USB porty, ktoré by mali 

byť u každého projektora základom. Jediné, čo tu nájdete, je mini 

USB port. Poteší aspoň 3,5 mm jack na slúchadlá. Projektor poskytuje 

úžasné zážitky, preto sa oplatí ho vlastniť. Bezdrôtová funkcia veľmi 

uľahčí premietanie, avšak si za ňu aj priplatíte. 

Michal Biznár

Verdikt 
Po vyskúšaní tohto projektora už nebudete chcieť pozerať na ničom inom 

a aj 60-palcová TV vám bude málo. Wireless Full HD kit je príjemným 

efektívnym doplnkom, ktorý vás presvedčí, že BenQ W2000w musíte mať. 

BenQ W2000w 

+  Wireless Full HD kit 
+  krásny ostrý obraz

-  vyššia cena 
-  pomalšie spúšťanie/vypínanie
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