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Full HD Projector 

Showdown 
 

Parte 2 – Planar PD 8130 
 

Warning: This projector may cause shortness of 

breath 

Nuno Santos, HDMC 

 
Introdução 
 

A Planar tem sido, até há bem pouco tempo, uma marca pouco conhecida no 

mercado de cinema em casa. Sempre esteve mais orientada para o mercado 

profissional, posicionamento esse, que foi ligeiramente alterado quando 

resolveu adquirir a Runco e a Vidikron. Desde então, começaram a chegar à 

nossa atenção alguns projectores DLP da marca e recentemente, com o 

lançamento de dois novos modelos Full HD e a promessa de uma performance 

surpreendente, a curiosidade aumentou podendo finalmente constatar se a 

marca tem ou não argumentos para vingar neste mercado tão competitivo. 

 

É com a frase acima que a Planar inicia as hostilidades na apresentação de um 

dos seus novos projectores Full HD, o PD 8130. Este projector não se insere 

propriamente no segmento de entry level (4.990 Euros não são exactamente 

budget nos tempos que correm...), mas a questão será antes se as diferenças 



na performance face a outros projectores mais baratos (neste teste 

comparativo temos dois projectores mais económicos), justificam ou não, e se, 

apesar do valor em causa, a sua performance se comparará com possibilidades 

bem mais dispendiosas... 

Tech Box 
Especificações 
 
Compatibilidade:  480i/p, 576 i/p, 720p, 1080i, 
1080p50, 1080p60, 1080p24 e PC até 1920 x 
1080 

Entradas/Saídas: 
 2x HDMI v1.3 (com HDCP),  
 1x Componentes (RCA),  
 1x RGB (HD15),  
 1x S-Video,  
 1x Video Compósito,  
 12V trigger,  
 RS-232 e  
 IR input 

Resolução: 
 Full HD DMD com 1920 x 1080 (2,073,600 pixels) 

Throw Ratios: 
 Lente Standard: 1.85 – 2.40 (distancia/largura) 
 Lente Opcional: 1.56 - 1.86 (distancia/largura) 

Lens Shift (optical): 50% a +120% (vertical) 

Lumens: 1,000 ANSI lumens (max) calibrado a D65 

Contraste: 10,000:1 

Lâmpada: 180/230W HPM, 4000 horas vida útil* 

Processamento de Vídeo: Gennum GF9450 
(costumizado) com processamento 10 bit. 

Dimensões: 523mm L x 450mm W x 194mm H 

Peso: 10 kg 

O PD 8130 é o primeiro de dois modelos Full HD da marca. Na hierarquia, existe 

também já disponível o PD 8150 cuja principal diferença para o aqui testado é 

uma melhoria no contraste e 

mais alguns pormenores 

interessantes. Mas isso será 

alvo de uma análise feita a 

seu tempo. 

 

Setup 

Antes de receber o 

projector para os testes 

confesso que já tinha 

andado a investigar sobre 

estas novas ofertas da 

Planar. Há uns meses a sua 

demonstração no ISE em 

Amesterdão deixou-me 

impressionado e com muita 

curiosidade. O preço 

pedido face à qualidade 

que sugeria ainda mais me 

aguçara o apetite pelo que 

foi com grande expectativa 

que iniciei os testes. 

Logo de início há algo 

invulgar: a caixa do 
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projector tem dimensões consideráveis mas, depois de aberto, se constata 

que, muito do tamanho é gasto em acondicionamento. Mesmo assim, é maior 

do que a média.  

A questão do tamanho num projector é uma faca de dois gumes: se por um 

lado quanto mais pequeno mais discreto e fácil de montar será, por outro, não 

é tão fácil dissipar o calor produzido pela lâmpada pelo que mais esforço terá 

de ser colocado na capacidade de arrefecimento do sistema de ventilação (o 

que normalmente significa igualmente mais ruído). Esteticamente, acho-o 

elegante e tem o pormenor de se poder ocultar toda a conectividade uma vez 

que a parte traseira do projector é facilmente removível. 

 
Nos primeiros minutos de visionamento fiquei à partida 

com boa impressão da calibração de origem do 

projector. Mas aqui, nada como ir ao juízo da máquina.

 

 

 

 

O projector tem lens shift vertical (e apenas vertical) o que não tornou difícil a 

sua montagem. Normalmente o mais crítico na montagem de um projector è de 

facto o acerto vertical da imagem, pelo que a existência do lens shit vertical é 

muito bem vinda (nem pensar em fazer uso dos processamentos de 

compensação trapezoidal pois normalmente o preço a pagar no decréscimo 

da qualidade da imagem – principalmente na resolução – é grande, muito 

grande). 

Se o lens shift horizontal for de absoluta necessidade, pode sempre ir para o 

modelo acima (PD 8150) e ganha ainda mais um bocado de contraste como 

bónus! 

Não achei muito prática a forma como se lens shift: uma peça de 

encaixe é libertada do topo do projector p is, através de uma chave 

sextavada, efectuar o ajuste. Pode não s prático mas também é 

verdade que só é necessário usar uma v pre se mantém na sua 

plenitude a estética do projector. 

Ajustado o posicionamento do projector, lig DMI a duas fontes de alta 

definição (Blu ray e HD-DVD). Tendo em e a resolução nativa do 
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projector são 1080 linhas, tanto num caso como no outro, as fontes foram 

configuradas para 1080p (1080p24, quando os conteúdos também o eram). 

 

Testes 

Antes de iniciar as medições fiz algum ‘zapping’ pelos menus disponíveis. São 

simples e intuitivos. Nos últimos tempos a complexidade dos menus de alguns 

displays tornam um verdadeiro pesadelo encontrar a calibração adequada. A 

intenção é normalmente boa, mas aumenta-se dramaticamente a probabilidade 

de ser pior a emenda do que o soneto. No caso do Planar, eu diria que possui 

todos e apenas os controlos necessários a uma calibração adequada. Nos 

primeiros minutos de visionamento fiquei á partida com boa impressão da 

calibração de origem do projector. Mas aqui, nada como ir ao juízo da 

máquina. 

Tech Box 
RGB Levels – Antes de Calibrado 
 

 
 

 

Colorimetria e Temperatura de cor 

Tal como esperava, a colorimetria 

do projector está muito próxima 

do standard para alta definição. 

Tanto as cores primárias com as 

secundárias estão em cima dos 

pontos definidos pela SMPTE, 

apenas o verde (e por arrasto o 

amarelo) se encontra ligeiramente 

subsaturado. 

Tech Box 
CIE Chart 
 

 
 

Tech Box 
RGB Levels – Depois de Calibrado 
 

 
 

Em qualquer display, é um 

excelente ponto de partida ter a 

colorimetria próxima dos 

standards. Se, como acontece em 

alguns casos, temos alguma cor 

demasiadamente sub ou sobre 

saturada, é de antever dificuldades na calibração e na colocação do projector 

afinado conforme desejado. 

Antes de avançar para a calibração, medi igualmente a temperatura de cor e o 

gamma original do projector. É muito raro um projector (ou outro tipo de 

display, para dizer a verdade) vir de fábrica devidamente calibrado e de 

acordo com as normas definidas. É uma situação que se deve a vários factores 

(uns mais relevantes do que outros) mas o importante é por um lado a base de 

trabalho ser boa e por outro, as ferramentas disponíveis serem as adequadas e 

com uma resposta 

expectável. É 

frustrante por vezes 

ter os parâmetros 

necessários para um 

ajuste adequado mas 

depois perceber que 

se tapa de um lado 

para destapar dou 

outro. Enfim, a vida às 

vezes tem destes 

compromissos. 

 

Depois  dos pontos de cor, medi a temperatura de cor ao longo de toda a 

escala de cinzas e, 

conforme a primeira 

impressão, o 

projector vem de 

origem muito próximo 

dos standards, 

estando apenas 

ligeiramente para o 

quente em toda a 

linha. 
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De qualquer forma, a calibração revelou ser um verdadeiro prazer, já que não 

só foi simples, como rápida. 

Depois de calibrado, o PD 8130 ficou com uma temperatura de cor quase 

perfeita. As good as it gets, eu diria! 

 

Gamma 

 

Também a medição 

do gamma não estava 

nada mal, com um 

valor ligeiramente 

baixo (2.02, sendo o 

ideal na ordem dos 

2.20), estando a 

curva com uma ligeira 

inflexão cerca dos 80 

IRE. Muito bom, para 

começar. 

Tech Box 
Gamma – Antes da Calibração 
 

 

 

Depois de calibrado 

o projector em todas 

as suas vertentes, o 

gamma ficou mais 

próximo do standard 

(medi 2.16 depois de 

calibrado), com a 

curva sem quaisquer 

inflexões. 

Tech Box 
Gamma – Depois da Calibração 
 

 
É essencial que tanto 

o Gamma como os 

níveis de preto e 

branco fiquem bem calibrados para que garantamos que toda a gama dinâmica  

5 



de imagem é reproduzida. O Planar corta a informação acima dos 100 IRE 

(branco) e abaixo do preto (0 IRE) o que dificulta um pouco a calibração 

destes pontos, no entanto, pelo que pude saber, embora seja algo que não 

afecta a qualidade de imagem, é do conhecimento da Planar e será 

disponibilizado um firmware que permitirá passar informação acima dos 100IRE 

(above white) e abaixo de 0 IRE (below black).  

Os calibradores agradecem! 

 

Contraste ON/OFF 

Desde que outras tecnologias como LCD’s e LCoS começaram a usar íris 

dinâmicas nos seus projectores que os níveis de contraste ON/OFF passaram a 

ter números muito mais elevados. É uma situação já quase ‘antiga’ mas o 

problema é que em boa verdade, estes projectores não são usados 

propriamente para ver imagens estáticas e por isso a questão é: como é que a 

íris se comporta dinamicamente? 

Na realidade, as primeiras incursões por esta tecnologia deixavam algum 

amargo na boca: se por um lado passávamos a ter níveis de contraste muito 

maiores, por outro as variações na abertura e fecho da íris eram normalmente 

perceptíveis e, em alguns casos, até incomodativas e com mais compromissos. 

 

Neste contexto, antes de avaliar a qualidade do projector no que concerne 

aos seus níveis de contraste, gosto de primeiro ver como se comporta a íris 

dinâmica.  

No caso do Planar PD 8130 eu diria, perfeita! Tão boa, que me arriscaria a dizer 

que não faz sentido não a usar já que os ganhos são significativos e, neste 

caso, há bela sem senão. Já agora, deixem-me que vos diga que, apesar dos 

ganhos serem significativos, o contraste nativo deste projector (sem recurso à 

íris dinâmica) é excepcional. 

 

No caso do Planar PD 8130, e depois de calibrado, medi um contraste ON/OFF 

de 7.103:1, que é excelente. 
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Contraste ANSI 

Tudo o que passou pelo projector confirmou as minhas 

expectativas em todas as vertentes: gama dinâmica, 

cores e naturalidade.

Talvez o elemento mais injustamente esquecido na avaliação de projectores, 

mas há pelo menos, uma boa razão. Não é fácil medi-lo correctamente, 

principalmente porque, quando o fazemos, muitas vezes introduzimos 

elementos exteriores na medição, como a 

reflectividade do espaço onde o projector se 

encontra. De qualquer forma é uma medição 

muito importante porque, ao contrário do 

contraste ON/OFF onde o projector tem apenas de fechar a íris o mais possível 

quando a imagem é toda preta e abri-la totalmente quando é toda branca (se 

estes dois valores forem bons, o contraste também o será); já no caso do 

contraste ANSI não é bem assim. Aqui, tanto a tecnologia usada (DLP, LCD, 

LCoS) como, por exemplo, o grupo óptico são factores limitativos ao contraste 

ANSI pelo que já exi ior envolvimento tecnológico do equipamento 

no resultado final. 

Para terem uma ide ores de contraste ANSI são sempre bastante 

inferiores aos de ON/ do-se tipicamente entre os 200:1 e os 800:1. 

 

Também aqui o Plan rtou-se muito bem com um contraste ANSI de 

623:1. 

 

Uniformidade de brilh osidade (luminância) 

A variação de brilho  ecrã não foi significativa. Quando comparámos 

as medições dos can ação ao centro encontramos uma uniformidade 

global de 90% e um ia de 420 Lumens no modo económico e 565 

Lumens no modo nor

 

At the movies 

Pondo de parte por  a componente objectiva do teste, como é que 

se comporta o PD 81

Usando algumas cenas de referência de filmes como Star Wars III, Ratatouille, 

Transformers, Spyder Man III, Finding Nemo, e The Fifth Element, a melhor 

caracterização que posso fazer é que a prestação foi irrepreensível.  

Tendo em conta os resultados expostos acima na sequência das medições, será 

redundante dizê-lo mas, de facto, tudo o 

que passou pelo projector confirmou as 

minhas expectativas em todas as vertentes: 

gama dinâmica, cores e naturalidade. 

As cenas de espaço que misturam negros profundos com explosões e naves em 

voo frenético são um verdadeiro festim de detalhes e, no Planar 8130, vi coisas 

novas em cenas que já repeti inúmeras vezes em calibrações. É daquele tipo de 

experiências que nos dá vontade de correr a videoteca… 

 

Outro aspecto a destacar é a utilização do processamento de vídeo da 

Gennum existente no PD 8130. Efectuei alguns testes às suas capacidades de 

deinterlacing e confirmei que, também aqui, passou com distinção. Para quem 

tem muitos DVD’s e não confia no leitor de DVD ou no receiver para essa tarefa, 

o Planar não o irá desiludir. 

 

Então e entre tantas coisas, não há desvantagens? Cada tecnologia tem as suas 

virtudes e os seus defeitos. No que toca aos DLP’s, talvez a mais recorrente é o 

efeito arco-íris ao qual uma pequena percentagem da população é sensível. 

Nas primeiras gerações de DLP’s era algo ao qual eu era susceptível ao ponto 

de não o tolerar, principalmente com conteúdos PAL. No caso do PD  8130, 

não detectei este efeito uma única vez durante os testes. 

 

O projector não perdoa o ruído na imagem. Isto acontece fundamentalmente 

por duas razões (que, para todos os projectores vai sendo um ponto cada vez 

mais sensível…): primeiro, o elevado contraste dos projectores permite ver 

muito mais detalhes na imagem e alguns desses detalhes, são, por vezes, ruído. 

Por outro lado, a forma como os DLP’s produzem os gradientes torna-os mais 
ste um ma

ia, os val
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Conclusões: 
 
A Favor:   
Excelente qualidade de imagem quer em 
contraste, cor ou temperatura de cor 
 
Contra:   
Tamanho 
Sem lens shift horizontal 

Preço : 4.990 € 

Distribuidor : Artaudio (www.artaudio.pt) 

sensíveis a tudo o que supostamente não pertence à imagem. Neste caso, não 

será defeito, mas feitio. 

 

Com performances como esta eleva-se alta a fasquia aos concorrentes. Vejamos 

como se comportam os demais neste teste comparativo… 

 

Concluído o teste ao Planar PD 8130, o nosso comparativo seguirá, dentro de 

momentos, para outro projector com a mesma tecnologia: Themescene HD80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuno Santos 

nuno.santos@hdmc.pt

Setembro 2008 
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