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Wspó³czesny rynek sprzêtu audiowizualnego jest
niezwykle zró¿nicowany. Bogactwo wyboru ma przede
wszystkim s³u¿yæ klientom, jednak wprowadza te¿ wœród
nich coraz wiêksz¹ dezorientacjê. Nak³ada siê na to coraz
wiêksze tempo zmian, dyktowane przez konkurencjê miêdzy
producentami, a wspierane przez mo¿liwoœci techniczne.
Przyzwyczajeni do „przymierzania siê” do zakupu
upatrzonych produktów, jesteœmy coraz czêœciej zaskakiwani
faktem, ¿e s¹ ju¿ nowsze, a „nasze” modele wycofano ze
sprzeda¿y... do tego spadaj¹ce ceny na niektóre rodzaje
urz¹dzeñ sk³aniaj¹ do oczekiwania na kolejn¹ generacjê 
jeszcze lepszych i tañszych. Technika wysokiej rozdzielczoœci
wideo sta³a siê has³em przewodnim ostatniego sezonu, jed-
nak walka ró¿nych formatów HD nie mobilizuje do szybkich
decyzji. I tak dalej... ale jak d³ugo mo¿na zwlekaæ,
zw³aszcza wobec tylu pokus?
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Philips Streamium WACS 700

to system sk³adaj¹cy siê z bazowej

stacji zawieraj¹cej odtwarzacz CD,

radio, twardy dysk 80 GB i kilka wejœæ

dla zewnêtrznych Ÿróde³, a tak¿e stacji lokalnych

(w komplecie jedna, mo¿na dokupiæ kolejne),

które komunikuj¹ siê z baz¹ za pomoc¹ WiFi i korzystaj¹

ze zmagazynowanych w niej zasobów muzyki. Prosty, wygodny

i tani – 3700 z³ – systemik multiroom.

Od kiedy dziêki urz¹dzeniom
elektroakustycznym
sprowadziliœmy do naszych

domów muzykê, trwa proces ich
ewolucji i doskonalenia. Pierwsze
patefony, potem radia, magneto-
fony i g³oœniki wywo³a³y rewolucjê
i pokusê ich posiadania, chocia¿
by³y bardzo dalekie od doskona³oœ-
ci. Dziêki temu jednak nikt nie
pozostawa³ obojêtny na kolejne
wynalazki w tej dziedzinie, nikt nie
zaprzecza³, ¿e pragn¹³by je mieæ
u siebie w domu, nikt nie w¹tpi³,
¿e bêdzie mia³ czas i ochotê z nich
korzystaæ, nikt nie wybrzydza³ na
wielkoœæ i wygl¹d najbardziej
bezkompromisowych urz¹dzeñ audio
tamtej epoki, nikt wreszcie nie
twierdzi³, ¿e mu s³oñ na ucho
nadepn¹³, i „takich” ró¿nic to on nie
us³yszy...

Po tej wyliczance ³atwo siê
zorientowaæ, ¿e obecnie ¿yjemy
w zupe³nie innych czasach. Jesteœ-
my coraz bardziej sceptyczni, coraz
s³abiej zorientowani w d¿ungli
nowych produktów, ale równoczeœ-
nie coraz bardziej wymagaj¹cy.
Zmienia³y siê urz¹dzenia, ale
zmienia³ siê i nasz styl ¿ycia, nasza
wra¿liwoœæ i priorytety. Splot
czynników naprawdê trudnych do
ostatecznego rozwik³ania wykszta³ci³
zarówno cz³owieka XXI wieku, jak
i urz¹dzenia audio-wideo XXI wieku...
Dalej bêdziemy ju¿ pisaæ raczej
o urz¹dzeniach, ale przecie¿ trudno
abstrahowaæ od tego, dla kogo
zosta³y one stworzone.

Canton to kolejna du¿a, i do tej pory œciœle wyspecjalizowana firma g³oœnikowa, która

skusi³a siê na zaprojektowanie systemu dokuj¹cego dla iPoda. System DSS 303 ma te¿

tuner FM, zegar z alarmem,

port USB dla komunikacji

z komputerem

i zdalne

sterowanie.

Cena –1300 z³.

Wysi³ek konstruktorów z ubieg³ego
wieku przyniós³ nam takie osi¹gniêcia,
które równie¿ na polu audio wywindo-
wa³y jakoœæ urz¹dzeñ do poziomu sa-
tysfakcjonuj¹cego dla wiêkszoœci kon-
sumentów. Podstawowe potrzeby zo-
sta³y zaspokojone. Od tego czasu pro-
ducenci nie tyle wychodz¹ naprzeciw
potrzebom wiêkszoœci, co kreuj¹ te po-
trzeby – bo sami chc¹ byæ potrzebni.
Coraz wiêksze znaczenia ma marke-
ting, pierwsze wra¿enie, ca³a otoczka
produktu, maj¹ca zaostrzyæ nasz ape-
tyt. Kiedyœ jako produkt rozumiano kon-
kretny przedmiot, zdefiniowany przez
same jego cechy fizyczne, dzisiaj pro-
duktem  nazywa  siê  przedmiot  wraz
z dzia³aniami  koniecznymi  dla  jego
sprzeda¿y. Sam przedmiot ma coraz
mniejsze znaczenie, a coraz wiêksze –
jego „opakowanie”. A ju¿ w ramach sa-
mego przedmiotu na znaczeniu zyskuj¹
cechy dawniej drugorzêdne, podczas

gdy podstawowe, dla których jakoby
zosta³ stworzony i kupiony, czêsto s¹
lekcewa¿one przez projektantów, i nie
do koñca rozpoznane przez klientów.
Co to znaczy lekcewa¿one? Firmy rzad-
ko pope³niaj¹ kardynalne b³êdy, zanie-
dbuj¹c cechy produktów najwa¿niejsze
dla  konsumenta.  Ale  w³aœnie  sposób
ich postrzegania  i  rozumienia  przez
klientów bardzo siê zmieni³ – w pew-
nym sensie wzbogaci³, w pewnym sp³y-
ci³, i w œlad za tym pod¹¿aj¹ producen-
ci. Dzisiaj kupuj¹c sprzêt audio, zwra-
camy uwagê nie tylko na to, jak gra, ale
i na to, jak wygl¹da – i prawdê mówi¹c,
wiêkszoœæ klientów, poza audiofilami,
skupia siê przede wszystkim na wygl¹-
dzie, a nie na brzmieniu. I to jest ju¿
dobrze skonkretyzowane znamiê tych
czasów – dyktat „designu”. Obejmuje
on nie tylko sprzêt audio i wideo, ale
wszelkie produkty bêd¹ce elementami
wyposa¿enia naszego domu. I choæ
ma³o kto  kupuje nowe g³oœniki czy tele-
wizor tylko dlatego, ¿e s¹ „³adniejsze”,
w ogóle nie bacz¹c na ich jakoœæ, to
coraz czêœciej jakiekolwiek zaintereso-
wanie  ich  cechami  funkcjonalnymi,
technicznymi i ogólnie jakoœci¹ s³u¿y
raczej  stworzeniu  alibi  dla  zakupu
przedmiotu, który wpad³ nam w oko –
nie chcemy tylko wpaœæ w pu³apkê za-
kupu urz¹dzenia zupe³nie nieudanego
i niepotrzebnego. A i tak wpadamy.

Doskona³y przyk³ad dzia³ania takie-
go mechanizmu  pochodzi  z  rynku  wi-
deo – to pierwsze lata kariery wszyst-
kim ju¿ znanych p³askich telewizorów
plazmowych i LCD. Pierwsze generacje
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Instalacjê

popularnych systemów kina domowego

ma nam u³atwiæ kilka nowych pomys³ów,

redukuj¹cych liczbê g³oœników ustawianych

dooko³a miejsca ods³uchowego, a tak¿e dalej

postêpuj¹ca ich miniaturyzacja.

Na zdjêciach system Sony DAV-IS10

(na dole) z g³oœnikami satelitarnymi

wielkoœci pi³ek golfowych, i system Pioneera

RCS-515 (na górze), w którym g³oœniki nie

s¹ a¿ tak mikre, ale wci¹¿ niewielkie, i co

najprzyjemniejsze, mo¿na je sk³adaæ

w ró¿ne zestawy – np. po³¹czyæ w parê

„trójpaków” – wtedy np. w lewym jedna

kostka obs³uguje kana³ lewy przedni,

druga lewy tylny (efektowy), a trzecia kana³

centralny – razem z analogicz-

n¹ z zestawu prawego. Ale

mo¿na dwie kostki kana³u

centralnego po³¹czyæ ze sob¹

i ustawiæ na œrodku, a kostki

kana³ów efektowych

przenieœæ do ty³u.

tych urz¹dzeñ oferowa³y jakoœæ obrazu
daleko gorsz¹ od tradycyjnych telewi-
zorów kineskopowych (CRT). Jednak
pokusa posiadania tak awangardowe-
go i ekskluzywnego wówczas urz¹dze-
nia dos³ownie zaœlepia³a – i ludzie, któ-
rych by³o na to staæ, a p³askie telewizo-
ry by³y wówczas nie tylko s³abe, ale
i koszmarnie drogie – kupowali je wcale
nie maj¹c œwiadomoœci kompromisu
dotykaj¹cego podstawow¹ funkcjê tele-
wizora. Ale mo¿na z³oœliwie powiedzieæ,
¿e na biednych nie trafi³o, a dzisiaj mo-
g¹ sobie, tak jak ju¿ prawie ka¿dy, ku-
piæ znacznie lepszy telewizor, i znacz-
nie taniej. Ale odejœcie od pryncypiów
jakoœciowych, dotycz¹cych podstawo-
wych funkcji urz¹dzenia, na rzecz in-
nych cech, wcale nie nast¹pi³o tu po
raz pierwszy. Dobre przyk³ady z prze-
sz³oœci przynosi rozwój sprzêtu audio,
choæ nie pokazuj¹ one jeszcze zmian
w kierunku designu, ale w stronê wiêk-
szej wygody u¿ytkowania. Sta³o siê tak
w przypadku magnetofonu – przesiada-
j¹c siê ze szpulowego na kasetowy, co
w swoim czasie uczyni³a ca³a genera-
cja,  najczêœciej  doznawaliœmy  straty
w obszarze  samej  jakoœci  dŸwiêku.
Magnetofon kasetowy w swojej zasa-
dzie dzia³ania nie wnosi³ bowiem ¿ad-
nych rozwi¹zañ, które mog³yby rekom-

pensowaæ obni¿enie parametrów zwi¹-
zane z ni¿sz¹ prêdkoœci¹ przesuwu taœ-
my.  Oczywiœcie  posiadacze  starych,
zjechanych szpulowców, kupuj¹c no-
wiutkiego kaseciaka, odczuwali nawet
poprawê. Za³o¿enie by³o jednak proste
– kaseta magnetofonowa ma byæ roz-
wi¹zaniem  wygodnym,  popularnym,
i co mo¿e najwa¿niejsze, nadaj¹cym
siê tak¿e do sprzêtu przenoœnego. Tu
otwiera siê wiêc zupe³nie nowy w¹tek
– sprzêt przenoœny...

Byæ mo¿e sukces magnetofo-
nu kasetowego, który niemal ca³-
kowicie wypar³ z naszych domów
magnetofon szpulowy, znacznie prze-
rós³ oczekiwania jego pomys³odawców.
Mo¿e niespodziewanie wykaza³, ¿e ju¿
taka jakoœæ jest dla wiêkszoœci konsu-
mentów wystarczaj¹ca, a wiêc po raz
pierwszy da³ producentom sygna³, ¿e
dzia³aj¹c  na  rynku  masowym,  lepiej
swoje  wysi³ki  kierowaæ  nie  w  stronê
udoskonalania  jakoœci  dŸwiêku  (a
w ka¿dym razie nie przede wszystkim),
lecz w stronê innych cech u¿ytkowych.

Bardziej z³o¿one by³y argumenty
stoj¹ce za wprowadzeniem odtwarza-
cza CD. Wygoda obs³ugi, nawet w po-
równaniu do magnetofonu kasetowego
– niekwestionowana. Ale równie¿ wiele
problemów brzmieniowych, które ku-
la³y w dzia³aniu noœników analogowych
(p³yta, taœma), zosta³o rozwi¹zanych.
A propaganda sukcesu by³a u zarania
CD tak przekonuj¹ca, ¿e niemal wszys-
cy byli pewni, ¿e jest to rozwi¹zanie ide-
alne pod ka¿dym wzglêdem, mo¿ne
nawet  docelowe.  Pamiêtam  siebie
i moich znajomych w tamtym czasie,
planuj¹cych zakup odtwarzacza – cho-
cia¿ by³y drogie, to ka¿dy myœla³, ¿e
warto, bo przecie¿ jest to zakup „na ca-
³e ¿ycie”. Potem z audiofilskich krêgów
wysz³a krytyka brzmieniowych niedo-
ci¹gniêæ CD, okaza³o siê, ¿e jak zawsze
s¹ urz¹dzenia lepsze i gorsze, i gene-
ralnie wiele jeszcze mo¿na w odtwarza-
czach CD poprawiæ, co dzia³o siê przez

bd-audio1_12.p65 07-12-08, 20:25246



248

�
�
�
�

S
A

L
O

N

Radykalne rozwi¹zanie problemu g³oœników kina domowego proponuje coraz wiêksza

grupa producentów. Na zdjêciu system Denon X-SPACE DHT-FS3, w którym g³oœniki

wszystkich kana³ów – poza subwooferem, ale razem z ca³¹ elektronik¹ – umieszczono

w pod³u¿nej obudowie, maj¹c¹ znaleŸæ swoje miejsce bezpoœrednio pod telewizorem.

O pozycjê najnowoczeœniejszego

Ÿród³a sygna³ów wideo walcz¹ Blu-ray i HD DVD,

ale jako format nagrywalny w domowych rejestratorach

pozostaje jeszcze w kursie „zwyk³e” DVD. Jednak i tu nie pe³ni ono ju¿ wiod¹cej roli,

bowiem wiêkszoœæ wysokiej klasy nagrywarek dysponuje twardymi dyskami o bardzo du¿ej

pojemnoœci. Ponad 1000 godzin (chocia¿ w najni¿szym trybie jakoœciowym)

mo¿emy zapisaæ na 400-GB dysku

nagrywarki  LG RH299.

Do stronnictwa Blu-ray nale¿y te¿

Pioneer, który b³yszczy (w przenoœni

i dos³ownie) odtwarzaczem BDP-LX70.

Urz¹dzenie pracuje oczywiœcie w formacie

najwy¿szej rozdzielczoœci 1080p, ale

ponadto w oryginalnym filmowym

tempie 24 klatek na sekundê.

kolejne lata. Ale faktem te¿ jest, ¿e kon-
cepcja ta sama w sobie by³a dla audio
absolutnie  prze³omowa,  zarówno  ze
wzglêdu na wdro¿enie techniki cyfro-
wej, wielkoœæ noœnika, wygodê jego
obs³ugi, wyeliminowanie eksploatacyj-
nych  problemów  zwi¹zanych  z  dzia-
³aniem  magnetofonów  i  gramofonów
(czyszczenie g³owic, wymiany wk³adki
gramofonu, regulacje i tu, i tam). Kolej-
ne, coraz pojemniejsze noœniki s³u¿¹ce

i sygna³om audio, i wideo, s¹ ju¿ tylko –
i a¿ – dalszymi krokami na drodze, któ-
r¹ rozpocz¹³ CD.

O ile wspomnienie magnetofonu by-
³o wspomnieniem urz¹dzenia praktycz-
nie ju¿ nieaktualnego, to wraz z CD
wkraczamy we wspó³czesnoœæ. Nie tyl-
ko ze wzglêdu na jego powinowactwo
z DVD czy Blu-ray. Sam format CD wy-
kazuje siê równie¿ niespodziewan¹ ¿y-
wotnoœci¹, i chocia¿ z pewnoœci¹ z cza-
sem odejdzie do lamusa, to znacznie
póŸniej, ni¿ prognozowano. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e CD obroni³ ju¿ kilka pi³ek
meczowych, i gra dalej. A wprowadzo-
no go przecie¿ ju¿ æwieræ wieku temu!
Zwróæmy uwagê, ¿e by³ to pierwszy,
przeznaczony na rynek konsumencki,
format i noœnik cyfrowy. Komputery

z tamtego okresu mo¿na ju¿ spotkaæ
tylko w muzeach, bo technika cyfrowa
zrobi³a w tym czasie ogromne postêpy,
na czym korzysta te¿ CD, ale podsta-
wowe parametry samego noœnika i za-
pisywanego na nim sygna³u pozostaj¹
bez zmian. Jakie s¹ powody takiej iner-
cji? Tu pojawia siê kolejny w¹tek – nie
tylko producenci sprzêtu i ich wynalazki
dyktuj¹ tempo zmian na rynku; du¿o,
a mo¿e nawet najwiêcej maj¹ do powie-
dzenia wytwórnie p³ytowe, których poli-
tyka ostatecznie decyduje o tym, jaki
format w praktyce pojawi siê na rynku.
Mo¿na  to  uj¹æ  nastêpuj¹co  –  firmy
sprzêtowe proponuj¹ jakieœ nowe roz-
wi¹zanie, maj¹c w tym w³asny interes,
opieraj¹cy siê oczywiœcie na progno-
zach sprzeda¿y nowej generacji urz¹-
dzeñ, ale to firmy p³ytowe – muzyczne

czy filmowe – decyduj¹ o tym, czy roz-
wi¹zanie to bêdzie ostatecznie zaak-
ceptowane  poprzez  wydawanie  no-
wych  tytu³ów  na  nowych  rodzajach
noœników. Ale i to bêdzie siê zmieniaæ,
wraz z dostêpem do muzyki i filmu po-
przez sieæ internetow¹, która mo¿e
w ogóle wyeliminowaæ funkcjonowanie
jakichkolwiek sta³ych noœników.

I  tak  z  przesz³oœci  wyszliœmy  na
prost¹ ku przysz³oœci. Ale czy rzeczy-
wiœcie prost¹? Prognozowanie rozwoju
rynku przypomina prognozowanie po-
gody. Jak prognoza siê sprawdzi, to jej
autorzy wypinaj¹ piersi po ordery. Jak
nie,  przygotowuj¹  kolejn¹  prognozê.
Zmiany zachodz¹ tak wielokierunkowo
i s¹  wywo³ywane tak wieloma czynni-
kami, ¿e firmy nie maj¹ ³atwego zada-
nia, czy to projektuj¹c konkretne urz¹-
dzenia, czy okreœlaj¹c profil swojej pro-
dukcji  na  przysz³oœæ.  Czego  chce
klient? Jego ostateczne wybory mog¹
byæ zupe³nie ró¿ne od tych, jakie przed-
stawiaj¹ analitycy. Dzisiaj modny piano
black za rok mo¿e byæ kompletnie pas-
se. Mo¿e bêdzie boom na odtwarzacze
wysokiej rozdzielczoœci, a mo¿e publi-
ka przejdzie obok nich zupe³nie obojêt-
nie. Na podstawie liczby ju¿ sprzeda-
nych wyœwietlaczy full HD wskazywany
jest ogromny potencja³ tego rynku. Ale
mo¿e klienci wcale tak nie bacz¹ na ten
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Nowoczesne zespo³y

g³oœnikowe musz¹ mieæ

swój styl i perfekcyjne

wykonanie. Na zdjêciu

dwa alpejskie rodzynki –

z lewej austriackie Vienna

Acoustics MOZART

GRAND jako przyk³ad

tradycyjnej, ale najwy¿szej

klasy stolarki, w piêknej

naturalnej okleinie

palisandrowej lakierowa-

nej na wysoki po³ysk,

z prawej awangardowa

szwajcarska Piega TWEN

w obudowie aluminiowej,

trochê na przekór

panuj¹cym trendom

szerokiej, ale p³ytkiej.

Cena – ok. 8000 z³.

Brytyjskie propozycje za ok.8000 z³

– Monitor Audio GS20

i ProAc Studio 140.

parametr, a po prostu kupuj¹ kolejn¹
generacjê p³askich telewizorów – takimi
jakie s¹, i to im wystarczy do szczêœcia,
i wcale nie bêd¹ uparcie d¹¿yæ do ich
pe³nego wykorzystania... zw³aszcza ¿e
producenci – co ju¿ jest naprawdê trud-
ne do usprawiedliwienia – znowu wdali
siê w wojnê konkurencyjnych forma-
tów. Zrobili to dziesiêæ lat temu przy
okazji formatów audio, robi¹ ponownie
przy okazji wideo. Ale si³a przyzwycza-
jeñ jest ogromna. Nawyki i pasje nabyte
w m³odzieñczy latach, choæby potem
t³umione, d³ugo niezrealizowane,
w koñcu odezw¹ siê z wielk¹, czasami
destrukcyjn¹ si³¹. Dotyczy to równie¿
naszego stosunku do sprzêtu audio.
Dobitnie pokaza³y to wakacyjne, i jesz-
cze wczeœniejsze wydarzenia na styku
polityki, biznesu i  krymina³u, które ma-
j¹ w³aœnie jeszcze jeden, niedoceniany
w¹tek – w³aœnie w¹tek audio. Nasze eli-
ty objawi³y zami³owanie, a tak¿e godne
uznania kompetencje do nagrywania –
zajêcia, które by³o chlebem powsze-
dnim przez kilka dziesiêcioleci panowa-
nia magnetofonu, a które potem zosta-
³o zmarginalizowane poprzez
upowszechnienie s³ucha-
nia muzyki bezpoœred-
nio z p³yt CD. Co praw-
da œci¹ganie plików
MP3 jest jak¹œ form¹ re-

jestrowania dŸwiêku, ale jak¿e pozba-
wion¹ uroku, inicjatywy i umiejêtnoœci
koniecznych przy dawnym nagrywaniu
na taœmê. Nie tylko p³yt i audycji radio-
wych, które by³y dla nas pierwotnym
Ÿród³em muzyki. W zamierzch³ych cza-
sach na wyposa¿eniu magnetofonu by³
te¿ mikrofon, który s³u¿y³ do nagrywa-
nia znajomych, rodziny, z okazji i bez
okazji. Fraza w stylu „niech ciocia po-
wie coœ do mikrofonu” pada³a czêsto,
ku zak³opotaniu cioci, ale pozwala³a
uruchomiæ proces, który najwyraŸniej
jest dla nas nadal wa¿ny – proces na-
grywania czyjegoœ g³osu. Nowoczesny
sprzêt audio pozbawi³ nas tej funkcji,
i by choæ w czêœci zrekompensowaæ
sobie tê stratê, najwyraŸniej wielu z nas
zakupi³o dyktafony. To tylko przyczy-
nek do ogólniejszej refleksji o wielkiej
ró¿norodnoœci naszych zainteresowañ
i preferencji, które nawet na samym po-
lu sprzêtu audiowizualnego daj¹ nam
i producentom ogromne pole do popi-
su. Popisujmy siê wiêc, bo ¿yje siê tylko
raz. Wyzwólmy d³ugo skrywane potrze-

by, nie odk³adajmy zakupów na póŸ-
niej, pochwalmy siê znajomym nowym
telewizorem i systemem audio, przy
okazji nagrywaj¹c – czy to jego uprzej-
me zachwyty, czy te¿ p³yn¹ce z zaz-
droœci cierpkie komentarze i zastrze¿e-
nia. Potem, jak kupi to samo, bêdziemy
mogli mu odtworzyæ.

Ale chc¹c przedrzeæ siê przez d¿un-
glê wspó³czesnych urz¹dzeñ audio-wi-
deo, przeprowadziæ przez ni¹ œrednio
zorientowanego konsumenta, nie mo¿-
na b³¹dziæ wœród swobodnych refleksji,
trzeba wyznaczyæ mocne punkty orien-
tacyjne – tematy kluczowe dla obecne-
go rynku.

Pierwsze, a póŸniej popularne urz¹-
dzenia audio by³y i s¹ samowystarczal-
ne – patefon mia³ swoj¹ w³asn¹ tubê,
radio – wzmacniacz i g³oœnik, podobnie
jak wiele magnetofonów szpulowych
i kasetowych. Rozwój urz¹dzeñ i pod-
noszenie ich jakoœci spowodowa³ jed-

ÓU ZRÓD£A
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Kto lubi du¿e kolumny i du¿y dŸwiêk,

wci¹¿ w tym samym zakresie ceny

powinien zwróciæ uwagê na wypasione

niemieckie bryki. Na zdjêciu Heco CELAN

800 i Magnat QUANTUM 709.

nak  wyodrêbnianie  wyspecjalizowa-
nych urz¹dzeñ, które wspó³tworz¹ ca³y
system audio, wideo lub audio-wideo.
W ka¿dym systemie mo¿na wskazaæ na
urz¹dzenia Ÿród³owe – te, które odczy-
tuj¹ noœniki zawieraj¹ce materia³ audio
lub wideo (p³yty, taœmy), lub przyjmuj¹
taki sygna³ w transmisji przewodowej
lub bezprzewodowej (tunery radiowe
i telewizyjne, modemy internetowe).

W przesz³oœci rozdzia³ miêdzy œwia-
tami audio i wideo nastêpowa³ ju¿ na
etapie urz¹dzeñ Ÿród³owych, i chocia¿
systemy wideo zawsze musia³y obs³ugi-
waæ zarówno obraz, jak i dŸwiêk, to jed-
nak nikt nie traktowa³ napisu „HiFi” na
magnetowidzie jako zachêty do s³ucha-
nia za pomoc¹ tego urz¹dzenia samej
muzyki, a jedynie jako deklaracjê, ¿e

towarzysz¹cy obrazowi dŸwiêk
bêdzie przyzwoity. Obecnie au-
dio i wideo jest mocniej splecio-
ne, przede wszystkim dziêki p³y-
tom i odtwarzaczom DVD sta³o
siê mo¿liwe stworzenie systemu
obs³uguj¹cego i film, i muzykê
na wysokim poziomie jakoœcio-
wym. Jest tak nie tylko dlatego,
¿e p³yta DVD mo¿e byæ noœni-
kiem zarówno dŸwiêku, jak i obrazu, ale
i dlatego, ¿e odtwarzacze DVD s¹ kom-
patybilne z p³ytami CD – do dzisiaj naj-
popularniejszymi dla zapisu muzyki.
A skoro p³yt CD wci¹¿ nie brakuje, to
produkowane s¹ i odtwarzacze CD. Nie
s¹  tak  uniwersalne  jak  odtwarzacze
DVD,  bo  ich  umiejêtnoœci  ograniczaj¹
siê praktycznie do odtwarzania muzyki,
ale jakoœæ odtwarzania kr¹¿ków CD jest
z ich udzia³em wy¿sza ni¿ za pomoc¹
odtwarzaczy DVD, zw³aszcza tanich.
Tutaj dotykamy tematu wra¿liwoœci –
statystycznego Kowalskiego  gotowego
na system audio-wideo wydaæ kilka ty-
siêcy z³otych, nie ma sensu przekony-
waæ, ¿e powinien w tym systemie po-
siadaæ wyspecjalizowany odtwarzacz
CD. Warto jednak wiedzieæ, ¿e odtwa-
rzacz CD nie jest anachronizmem, ja-
kim zacz¹³ wydawaæ siê wtedy, kiedy
pojawi³ siê odtwarzacz DVD, ale awan-
sowa³ do roli urz¹dzenia wyspecjalizo-
wanego,  podczas  gdy  odtwarzacze
DVD zdegradowano niskimi cenami do
poziomu urz¹dzeñ masowych. Ustêpu-
j¹ ona pola rejestratorom DVD, oczy-
wiœcie zdolnym do odtwarzania DVD (i
CD), ale te¿ nagrywaj¹cym na DVD,
a tak¿e, coraz czêœciej, pozwalaj¹cym
rejestrowaæ materia³ na wbudowanym
twardym dysku. Na marginesie – skrót
HD oznacza tutaj w³aœnie Hard Disc,
podczas gdy w przypadku telewizorów
te same dwie litery dotycz¹ wysokiej
rozdzielczoœci (High Definition). Pocz¹t-
kowe zamieszanie wokó³ ró¿nych kon-
kurencyjnych formatów zapisu DVD nie

sprawia ju¿ k³opotu – wiêkszoœæ wspó³-
czesnych rejestratorów nagrywa we
wszystkich lub prawie wszystkich for-
matach, t¹ kwesti¹ klient nie musi ju¿
zawracaæ g³owy ani sobie, ani sprze-
dawcy. Nagrywarki DVD s¹ generalnie
dro¿sze od odtwarzaczy (gdy porównu-
jemy urz¹dzenia podobnej klasy), ale
i tak sta³y siê przystêpne cenowo, skoro
nie  trzeba  wydawaæ  nawet  1000
z³otych, aby zdobyæ przyzwoite urz¹-
dzenie z twardym dyskiem. To w³aœnie
rejestrator DVD zaj¹³ pozycjê popular-
nego magnetowidu, w pe³ni przejmuj¹c
jego rolê w systemie. Ale odtwarzacze
DVD bêd¹ spychane do g³êbokiej de-
fensywy równie¿ przez zupe³nie inne
odtwarzacze – now¹ generacjê odtwa-
rzaczy wysokiej rozdzielczoœci Blu-ray
i HD DVD. W tym momencie broni¹ siê
jednak doœæ sprytnie – modele ostatniej
generacji maj¹ wbudowane upsakalery,
które sygna³ ni¿szej rozdzielczoœci,
w³aœciwy dla formatu DVD, awansuj¹
do sygna³u o rozdzielczoœci 1080p, de-
finiuj¹cej parametry full HD, a wiêc cha-
rakterystycznej dla natywnej rozdziel-
czoœci Blu-ray i HD DVD. Tak osi¹gniêty
obraz nie ma dok³adnie takiej samej ja-
koœci, jak zakodowany od pocz¹tku
sygna³ na p³ycie Blu-ray, ale postêp
w stosunku do standardowego DVD
jest wyraŸny, i ostateczny efekt bardzo
satysfakcjonuj¹cy.  Zw³aszcza  w  kon-
tekœcie niewielkiego wyboru i wysokich
cen odtwarzaczy Blu-ray pierwszej ge-
neracji, które kosztowa³y po kilka tysiê-
cy z³otych (w dodatku czêsto okazuj¹c

Podstawkowe zespo³y g³oœnikowe te¿ s¹

dalekie od jakiejkolwiek unifikacji – mo¿na

spotkaæ takie maleñstwa, jak Highland

AINGEL 3201 (z lewej), i takiego terminato-

ra, jak Paradigm TITAN MONITOR V.5.

Przeciêtnej wielkoœci „monitor” znajdowa³by

siê gdzieœ pomiêdzy nimi.
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Wielu producentów, zajmuj¹cych siê wczeœniej

œciœle okreœlonymi typami urz¹dzeñ – tak jak

KEF zajmowa³ siê kiedyœ tylko zespo³ami

g³oœnikowymi – rozszerza swój profil,

chc¹ dotrzeæ do nowych klientów.

Doskona³¹ ku temu okazj¹ jest

kariera iPoda, który choæ sam

w sobie nie do pobicia, to nie

obrazi siê na wspó³pracê ze

stacj¹ dokuj¹c¹ i par¹

g³oœników, ...

Nowe

odtwarzacze CD

pojawiaj¹ siê na

ró¿nych pu³apach

cenowych – na zdjêciu

niezwyk³y, jak przysta³o na

produkt w³oskiej firmy Pathos,

model DIGIT, w cenie 12 000 z³.

Can you dig it?

 ...co pozwala korzystaæ

z niego równie¿ w domu

w sposób przypominaj¹cy

dzia³anie stereofonicznego

mini-systemu. Na zdjêciu

KEF PICOFORTE

– na górze w³aœciwa stacja

dokuj¹ca, na dole

wzmacniacz.

Skandynawska firma Primare od lat znana jest ze swojego dopracowanego, i jak siê okazuje

genialnie d³ugowiecznego stylu, a jedna z najnowszych propozycji to CD-amplituner CD110

– czyli stereofoniczne wszystko (poza g³oœnikami) w jednym.

w odtwarzacz wysokiej rozdzielczoœci,
bêdzie siê dezaktualizowaæ – takie od-
twarzacze bêd¹ nam sprzedawane bez
pytania, w ramach prawie ka¿dego no-
woczesnego systemu audiowizualnego.

Przez pierwsz¹ po³owê 2007 roku,
stopniowo przewagê zdobywa³ Blu-ray.
Ale na ostatniej berliñskiej wystawie IFA
– która odby³a siê we wrzeœniu 2007
roku – swoj¹ si³ê pokaza³ równie¿ for-
mat HD DVD.

Na Blu-ray zgodzi³a siê zdecydowa-
na wiêkszoœæ firm japoñskich. A to te
firmy, wraz z koreañskimi (które wystar-
towa³y z odtwarzaczami potrafi¹cymi
czytaæ obydwa formaty), bêd¹ dostar-
cza³y wiêkszoœæ odtwarzaczy na rynek
masowy. Ale jeszcze najwa¿niejsza dla
sukcesu któregokolwiek formatu jest
decyzja wytwórni p³ytowych – bo po co
nam nowe odtwarzacze, gdy nie bêdzie
filmów, które chcielibyœmy obejrzeæ?
Tutaj jednak przewaga  Blu-raya nie jest
ju¿ tak wyraŸna.

Dwa konkuruj¹ce ze sob¹ rozwi¹za-
nia wywo³uj¹ na rynku zamieszanie,
dezorientacjê klientów, którym trudno
zdecydowaæ siê na „zainwestowanie”
w nowe urz¹dzenie – bo nie wiadomo,
na jakie lepiej siê zdecydowaæ. Zw³asz-
cza w sytuacji, kiedy odtwarzacze pier-
wszej generacji by³y doœæ drogie –
w cenie kilku tysiêcy z³otych. Uwa¿a
siê, ¿e w³aœnie taki konflikt, wraz z ma-
³ym wyborem samych p³yt DVD-Audio
i SACD, spowodowa³ pod koniec XX
wieku pora¿kê planu upowszechnienia
formatu audio wysokiej rozdzielczoœci;
kiedy w koñcu uniwersalne czytniki
DVD-A i SACD pojawi³y siê nawet w nis-
kobud¿etowych  systemach (choæ nie
wszystkich), zainteresowanie tym tema-
tem zd¹¿y³o przygasn¹æ, a p³yt wci¹¿
by³o i jest niewiele. Czy to konflikt DVD-A
vs SACD zniechêci³ wytwórnie p³ytowe,
czy w ogóle nie czu³y one potrzeby
wprowadzenia nowego rodzaju p³yty?
Chyba to drugie, bowiem mimo podob-
nej walki na polu p³yt wizyjnych – Blu-
ray vs HD DVD – wytwórnie filmowe
w zdecydowanej wiêkszoœci ju¿ opo-
wiedzia³y siê za jednym z tych forma-

tów. Na tym polega ró¿nica, i jest
to ró¿nica maj¹ca racjonalne

uzasadnienie. Próba wprowa-
dzenia nowych formatów au-

dio by³a prób¹ rewitalizacji

siê  urz¹dzeniami  niedopracowanymi,
cierpi¹cymi na choroby wieku dzieciê-
cego), taka propozycja jest godna uwa-
gi. Ale to siê szybko zmienia, kolejne
odtwarzacze Blu-ray bêd¹ znacznie
tañsze, i pojawi¹ siê nie tylko jako od-
separowane urz¹dzenia, ale te¿ w ra-
mach kompletnych systemów kina do-
mowego „z jednego pude³ka”, co jest
najlepszym sposobem dla ich popula-
ryzacji na szerokim rynku. W ten spo-
sób pytanie, czy warto „inwestowaæ”

BLU-RAY CZY
              HD DVD?
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Subwoofery powinny straszyæ basowymi

gromami, a nie wygl¹dem. Specjalista od

niskotonowych efektów, amerykañska firma

Velodyne opracowa³a model MICRO VEE,

w kszta³cie kostki o boku 22 cm. Gniazdo

pod³¹czeniowe mini jack oraz kolory

wykoñczenia sugeruj¹, ¿e dedykowany jest

systemom multimedialnym, chocia¿ cena

jest jak najbardziej powa¿na – 4200 z³.

Podstawowym urz¹dzeniem „powa¿nych” systemów kina domowego pozostaje wielokana-

³owy receiver (amplituner). Za mniej ni¿ 2000 z³ kupimy dobrze wyposa¿one urz¹dzenie

w formacie 5.1, o mocy ok. 100 W na kana³, ze z³¹czami HDMI – na przyk³ad

RX-V461, najtañszy model z nowej linii Yamahy.

Urz¹dzenia Harman/Kardon wyró¿niaj¹ siê w³asnym,

rozpoznawalnym i generalnie bardzo lubianym wzornict-

wem. To jedna z nielicznych firm nie-japoñskich, która

dzia³a z du¿ym rozmachem na rynku kina domowego,

i potrafi zaproponowaæ dobrze wyposa¿one urz¹dzenia

za umiarkowan¹ cenê. A do tego znana jest z dba³oœci

o dŸwiêk. Na zdjêciu najtañszy amplituner AVR147,

w cenie ok. 2000 z³.

s³abn¹cego  rynku  p³yt,  wi¹¿¹c¹
siê z obietnic¹ wy¿szej jakoœci dŸwiê-
ku. Ale sama p³yta i odtwarzacz wyso-
kiej rozdzielczoœci wcale nie by³y gwa-
rancj¹ (chocia¿ tak to reklamowano) re-
alnego, ³atwo s³yszalnego wzrostu ja-
koœci dŸwiêku, bowiem jakoœæ tê czês-
to ograniczaj¹ inne komponenty syste-
mu audio – wzmacniacze, a g³ównie
zespo³y g³oœnikowe. St¹d te¿ brzmienie
wiêkszoœci systemów audio niewiele
zyskiwa³o na skutek wprowadzenia doñ

wysokiej rozdzielczoœci. Na polu wideo
sytuacja jest znacznie korzystniejsza
dla formatów wysokiej rozdzielczoœci –
po pierwsze ogl¹danie telewizji jest za-
jêciem bardziej kusz¹cym dla prze-
ciêtnego zjadacza chleba, ni¿ s³ucha-
nie muzyki w audiofilskim skupieniu, po
drugie od kilku lat panuje gor¹czka wy-
miany telewizorów kineskopowych na
p³askie wyœwietlacze plazmowe i LCD,
tym bardziej stawiaj¹ca wideo w cen-

trum zainteresowañ, wreszcie wprowa-
dzenie pe³nej wysokiej rozdzielczoœci
(full HD, czyli takiego, jaki charaktery-
zuje Blu-ray i HD DVD) do telewizorów
w cenie poni¿ej 10 000 z³ powoduje, ¿e
sygna³ wysokiej rozdzielczoœci mo¿e zo-
staæ naprawdê wyœwietlony, a nie tylko
odtworzony w wielu domach. A w naj-
bli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê
spadku cen zarówno telewizorów full
HD, jak te¿ odtwarzaczy Blu-ray i HD
DVD. Rynek jest wiêc przygotowany na
konsumpcjê sygna³u full HD, i sygna³ taki
na pewno siê upowszechni. Niektórzy
wskazuj¹,  ¿e zagro¿enie dla Blu-ray
i HD DVD, jak te¿ dla wszelkich forma-
tów wykorzystuj¹cych fizyczny noœnik,
przyjdzie z zupe³nie innego kierunku –
ze strony sieci internetowej s³u¿¹cej
równie¿ do dystrybucji sygna³u wyso-
kiej rozdzielczoœci.

To chyba najczêœciej zadawane py-
tanie w ci¹gu ostatnich kilku lat –
w sklepach, na forach, w rozmowach
miêdzy znajomymi. Tutaj dwie konku-
ruj¹ce technologie ponownie zmuszaj¹
klientów do myœlenia i wybierania, ale
na szczêœcie nie wywo³uj¹ komplikacji
„systemowych” – nie ma problemu nie-
kompatybilnoœci LCD czy PDP z jakim-
kolwiek sygna³em wideo. Obydwa ro-
dzaje wyœwietlaczy pojawiaj¹ siê na

rynku najczêœciej w postaci komplet-
nych, samodzielnych odbiorników tele-
wizyjnych (z tunerem), czasami ze spe-
cjalnym wyposa¿eniem (odtwarzacze
DVD, twarde dyski do zapisu, g³oœniki).
Najwy¿sza rozdzielczoœæ 1080p te¿ nie
jest  charakterystyczna  dla  ¿adnego
z konkurentów – w obydwu przypad-
kach jej udzia³ jest coraz wiêkszy, ale
wci¹¿ spotyka siê ni¿sze.

Wed³ug  koneserów,  wyœwietlacze
plazmowe dostarczaj¹ lepszy obraz –
g³ównie za spraw¹ wy¿szego kontra-
stu, wynikaj¹cego z kolei z g³êbszej
czerni, co ma du¿y wp³yw na ogólne
wra¿enie naturalnoœci, a tak¿e lepszej
dynamiki (szybkoœæ reakcji matrycy).
Aby jednak cieszyæ siê z zalet plazmy,
trzeba jej stworzyæ odpowiednie warun-
ki – pomieszczenie powinno byæ za-
ciemnione. Wyœwietlacze LCD nie s¹
pod tym wzglêdem tak wymagaj¹ce,
gdy¿ maj¹ wiêksz¹ si³ê œwiecenia. Je-
¿eli wiêc nowy p³aski telewizor ma spe³-
niaæ rolê tradycyjnego telewizora, ogl¹-
danego nie tylko póŸnym wieczorem
albo w specjalnym pomieszczeniu, lecz
przez ca³y dzieñ, LCD wydaje siê wybo-
rem bardzo praktycznym. Plazma po-
zostaje mocnym kandydatem do spe-
cjalnie przygotowanego „kina domo-
wego”, gdzie jednak napotyka na kon-
kurencjê projektorów – które mog¹ za-
pewniæ  jeszcze  efektowniejszy,  bo

              LCD CZY PLAZMA?
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Denon AVR-4308 – flagowy amplituner Denona,

który „ma wszystko”, za które trzeba zap³aciæ prawie 10 000 z³. W bogatym

komplecie dekoderów s¹ najœwie¿sze DTS HD Master i Dolby True-HD, dedykowa-

ne formatom Blu-ray i HD DVD. Ale nawet bez sygna³u wejœciowego wideo

najwy¿szej rozdzielczoœci, Denon wygeneruje 1080p, na przyk³ad z p³yty DVD, za

pomoc¹ wbudowanego skalera Faroudja. Modu³ sieci WiFi pozwala komunikowaæ

siê z internetem, a uk³ady autokalibracji, korekcji akustyki pomieszczenia, poprawy

jakoœci brzmienia skompresowanych formatów przypominaj¹, ¿e urz¹dzenie to ma

jeszcze coœ wspólnego z audio...

Coraz wiêcej firm znanych wczeœniej z klasycznego sprzêtu stereo,

proponuje urz¹dzenia niekonwencjonalne. Advance Acoustic przedstawia EZY-7 – kombajn,

który w tradycyjnej 43-cm obudowie kryje wzmacniacz dwukana³owy, tuner AM/FM oraz

stacjê dokuj¹c¹ dla iPoda. Cena – 2200 z³.

znacznie  wiêkszy  obraz.  Wiêkszoœæ
producentów optuje obecnie za tech-
nologi¹ LCD, która w telewizorach do-
stêpnych na rynku dotar³a ju¿ do granic
50 cali (konstrukcje pokazuj¹ce, „co
producent potrafi” s¹ jeszcze wiêksze,
ale nieproporcjonalnie dro¿sze). Po-
stêp techniczny wœród „elcedeków” jest
wyraŸny z roku na rok, a ich wybór sta-
je siê wiêkszy ni¿ plazm. Plazm¹ zajmu-
j¹ siê jednak wci¹¿ najlepsi w tej dzie-
dzinie, i wraz z przemieszczaniem siê
ku wiêkszym przek¹tnym, wymuszo-
nym przez ekspansjê LCD, plazma sta-
je siê rozwi¹zaniem ekskluzywnym,
wci¹¿ godnym polecenia dla najbar-
dziej wymagaj¹cych, którzy jednak nie
mog¹  zainstalowaæ  du¿ego  ekranu
i projektora.

Has³o wysokiej rozdzielczoœci sta³o
siê synonimem wysokiej jakoœci. Oczy-
wiœcie jest to parametr, który z jakoœci¹
ma wiele wspólnego, ale jednak nie je-
dyny, który j¹ okreœla. Wszystkie firmy
k³ad¹ nacisk na wysok¹ rozdzielczoœci
z powodów marketingowych – jest to
„zawo³anie bojowe”, które dzisiaj najle-
piej mobilizuje klientów do zakupów.
Bêd¹c  ju¿  zmobilizowanym,  dobrze
jednak przywróciæ w³aœciwe proporcje
ró¿nym aspektom jakoœci. Wysoka roz-
dzielczoœæ, w sensie technicznym, a nie
intuicyjnym, oznacza tylko (i a¿) wiêcej
linii poziomych (w full HD – 1080) i pio-
nowych (w full HD – 1920). Wysoka roz-
dzielczoœæ telewizora bez odpowiednio
wysokiej rozdzielczoœci sygna³u Ÿród³o-
wego na niewiele siê przyda, i odwrot-

nie.  Ale gdy jeszcze rok, dwa lata temu
taka uwaga sk³ania³aby do refleksji, czy
warto za wszelk¹ cenê (wówczas raczej
wysok¹) kupowaæ telewizor full HD, to
dzisiaj, gdy ceny znacznie spad³y, a po-
jawiaj¹ siê te¿ coraz tañsze Ÿród³a syg-
na³u o rozdzielczoœci 1080p, chodzi po
pierwsze o to, aby zdaæ sobie sprawê
z tej zale¿noœci, i nie stawaæ w pó³ dro-
gi – tylko budowaæ system o wysokiej
rozdzielczoœci   pamiêtaj¹c   zarówno
o parametrach telewizora, jak i odtwa-
rzacza (choæby DVD z upskalingiem
1080p), a po drugie o to, aby nie trakto-
waæ znaczka full HD jako gwarancji naj-
wy¿szej jakoœci – tylko braæ pod uwagê
równie¿ inne parametry. Kontrast, jas-
noœæ œwiecenia, dynamika, jakoœæ barw
– te pojêcia wcale nie mieszcz¹ siê
w wysokiej rozdzielczoœci!

Dwukana³owe odtwarzanie muzyki
jest tak silnie utrwalone, ¿e nawet obec-
ny dostêp do techniki pozwalaj¹cej
znacznie zwiêkszyæ liczbê kana³ów nie
powoduje szczególnego zainteresowa-
nia klientów tak¹ rozbudow¹ systemów
audio, i nawet zdania wœród dbaj¹cych
o najwy¿sz¹ jakoœæ audiofilów s¹ w tej
sprawie podzielone. Dlatego wieloka-
na³owe p³yty muzyczne SACD czy DVD-
Audio s¹ tylko marginesem. Ostatecz-
nie z wielu powodów – dostêpu do mu-
zyki w danym formacie, ceny i wygody
instalacji,   przyzwyczajenia,   koñcowe-
go efektu – zdecydowanej wiêkszoœci
z nas wystarczy stare, dobre stereo.
Przy tej okazji wypada wyjaœniæ – oczy-
wiœcie tylko laikom – ¿e dwa kana³y
i dwie kolumny nie s³u¿¹ temu, abyœmy
s³yszeli dŸwiêk tylko z dwóch kierun-
ków – odpowiednie relacje natê¿enio-
wo-fazowe sygna³ów w obydwu kana-
³ach powoduj¹, ¿e przy prawid³owo
ustawionym systemie pozorne Ÿród³a
dŸwiêku pojawiaj¹ siê na szerokiej i g³ê-
bokiej scenie przed s³uchaczem. Aby
jednak stworzyæ wra¿enie dŸwiêku swo-
bodnie otaczaj¹cego s³uchacza, wpro-
wadziæ pozorne Ÿród³a dŸwiêku z ty³u,
konieczne jest uruchomienie kolejnych

ILE KANA£ÓW POTRZEBA
              DO SZCZÊŒCIA?

WYSOKA
              ROZDZIELCZOŒÆ

bd-audio1_12.p65 07-12-08, 20:29256



258

�
�
�
�

S
A

L
O

N
Producenci projektorów wizyjnych

w integracji systemów kina domowego

posuwaj¹ siê najdalej – Epson EMP-DM1

jest zamkniêtym w jednej obudowie

centrum domowej rozrywki, z³o¿onym

z projektora 3LCD, odtwarzacza DVD oraz

wbudowanego wzmacniacza z g³oœnikami.

Wystarczy w³o¿yæ do urz¹dzenia p³ytê DVD,

pod³¹czyæ zasilanie, aby cieszyæ siê

du¿ym obrazem. Kosztuje to tylko 2500 z³,

jednak za lepszy dŸwiêk trzeba bêdzie

zap³aciæ dodatkowo, dokupuj¹c

typowy zestaw g³oœników.

Nowym gatunkiem sprzêtu muzycznego jest serwer. Arcam MS250, dziêki 400-GB

twardemu dyskowi, mo¿e przechowywaæ zawartoœæ ok. 640 p³yt CD, lub kilku tysiêcy

w postaci skompresowanej. Poprzez interfejs sieciowy ³¹czy siê z internetem, a jego

zdolnoœci multiroomowe pozwalaj¹ obs³ugiwaæ cztery strefy. Potrafi te¿ po prostu

odtwarzaæ poczciwe p³yty CD.

kana³ów i g³oœników – tzw. tylnych,
efektowych, surroundowych. Aby z ko-
lei filmowe dialogi mocniej trzyma³y siê
ekranu, czyli obrazu postaci, które je
wypowiadaj¹, wprowadza siê kolejny
kana³ – ju¿ pi¹ty – centralny. Wreszcie
wyodrêbnia siê kana³ „efektów niskoto-
nowych”, aby zasilaæ nim oddzielny
g³oœnik, a w zasadzie ca³e urz¹dzenie
wzmacniaj¹co-g³oœnikowe – czyli sub-
woofer. W ten sposób powstaje stan-
dardowy dla kina domowego system
„5.1” (piêæ kana³ów szerokopasmowych
plus niskotonowy), który mo¿e byæ dalej
rozwiniêty do wersji 6.1 lub 7.1, po-
przez zwiêkszenie liczby kana³ów tyl-
nych. Wchodzenie w szczegó³y najbar-
dziej rozwiniêtych systemów nie ma
jednak sensu, poniewa¿ nie spotka³y
siê one z zainteresowaniem szerszego
rynku, przede wszystkim ze wzglêdu na
k³opoty instalacyjne – ostatecznie do-
starczenie systemu 7.1 w wersji nisko-
bud¿etowej, przy niskiej jakoœci ele-
mentów, jest zupe³nie realne, jednak
znalezienie odpowiedniego miejsca dla
kilku g³oœników z ty³u jest najczêœciej
problemem nie do rozwi¹zania, st¹d
systemy takie spotyka siê w praktyce
tylko w specjalnych pomieszczeniach
przeznaczonych do celów kinowych.
Dla normalnego klienta, spêdzaj¹cego
czas w swoim wielozadaniowym „living
roomie”, nawet standardowy zestaw
„piêæ plus jeden” okazuje siê bardzo
k³opotliwy  –  st¹d  obecnie  wyraŸny
trend do upraszczania instalacji g³oœni-
kowych. Chocia¿ nikt tego oficjalnie nie
og³asza, tradycyjny uk³ad dwukana³o-
wy jest przywracany do ³ask w syste-
mach kina domowego. Sami u¿ytkow-
nicy bardzo czêsto, nawet po zakupie-
niu pe³nego zestawu 5.1, poprzestaj¹
na pod³¹czeniu g³oœników lewego

i prawego, i ewentualnie subwoofera,
a  ci,  którzy  kupili  kolumny  kana³ów
przednich, zakup tylnych i centralnego
odk³adaj¹c na póŸniej, czêsto do tego
tematu ju¿ nie wracaj¹.

Ze strony producentów widaæ naj-
ró¿niejsze kompromisowe propozycje
uk³adowe – od najprostszych, które
w³aœnie ograniczaj¹ siê do dwóch ka-
na³ów przednich (przyk³adem na to s¹
mikrosystemy, do z³udzenia przypomi-
naj¹ce mini-wie¿e stereo, ale wyposa-
¿one w odtwarzacz DVD za-
miast CD, co czyni z nich
najprostsze systemy kino-
we. Mo¿na chyba bowiem
zgodziæ siê na takie kryte-
rium – o przynale¿noœci
do  œwiata  kina  domo-
wego decyduje nie licz-
ba kana³ów i g³oœników,
ale umiejêtnoœæ odczytu
noœników wizji. Oczywiœ-
cie ka¿dy tak zdefiniowa-
ny system kina domowe-
go jest zdolny odtwarzaæ
muzykê. Inaczej mówi¹c –
ka¿dy system kinowy jest jedno-
czeœnie – lepszym czy gorszym – sys-
temem muzycznym, bo przecie¿ musi
zawieraæ pe³n¹ sekcjê audio, a nie ka¿-
dy system audio jest systemem kino-
wym. Aspekt wielokana³owoœci jest
odrêbny, bo teoretycznie i czyste sys-
temy audio mog¹ byæ wielokana³owe.
Jednak pod has³em „zestawy kina do-
mowego” wci¹¿ dostarczane s¹ przede
wszystkim systemy, które wykraczaj¹
poza format 2.0, a ju¿ z pewnoœci¹ nie
stosuje siê w ich opisie s³owa stereo –
bo brzmi to dzisiaj ma³o przebojowo...
Mamy wiêc systemy 2.1 – czyli dwa ka-
na³y przednie plus subwoofer – bardzo
praktyczne, bo u¿ycie subwoofera wi¹-

¿e siê z odci¹¿eniem g³oœni-
ków g³ównych od przetwarzania naj-
ni¿szych czêstotliwoœci, a to pozwala
radykalnie zmniejszyæ ich wymiary.
Zreszt¹ systemy tego typu, nazywane
wówczas „sub-sat” (subwoofer-satelity)
zaczê³y zdobywaæ popularnoœæ jeszcze
przed rewolucj¹ kina domowego, jako
odmiana muzycznego systemu stereo-
fonicznego.

Niektóre systemy dostarczaj¹ syg-
na³y oryginalnie dedykowane g³oœni-
kom tylnym i centralnemu do specyficz-
nie rozbudowanych zespo³ów przed-
nich (lewego i prawego), aby te, za po-
moc¹ specjalnych przetworników usta-
wionych w kierunku œcian bocznych
i do œrodka sceny, poprzez odbicia fal
od œcian pomieszczenia, i/lub przepro-
wadzanie na sygnale pewnych operacji
uwzglêdniaj¹cych  zjawiska  psycho-
akustyczne, pozorowa³y dzia³anie g³oœ-
ników dodatkowych. Najdalej id¹cym
wariantem takiej integracji jest pojedyn-
cze urz¹dzenie, ustawione najczêœciej
pod telewizorem, które emituje dŸwiêk
wszystkich kana³ów, kreuj¹c wirtualn¹
przestrzeñ. Czasami zawiera ono rów-
noczeœnie ca³¹ potrzebn¹ elektronikê!
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Powrót do ³ask czarnej

p³yty nie odbywa siê na

masow¹ skalê, ale nie

dotyczy tylko hi-

endowych

szczytów –

du¿y wybór

solidnych,

bardzo ³adnych (to te¿

wa¿ne!) i niekoniecznie drogich

gramofonów dostarcza firma Pro-Ject.

Na zdjêciu jeden z nowych modeli

– Xpression Comfort III, w cenie 2400 z³.

Prawdziwa

moc – zestaw

przedwzmacniacza

i stereofonicznej

koñcówki mocy

amerykañskiego

Krella Evo 402

+ Evo 222

dostarcza ok.

2 x 1000 W,

ale kosztuje

ok. 1 x 100 000 z³.

Niektóre firmy dostarczaj¹ pe³ne pa-
kiety ma³ych satelitów (wraz z subwoo-
ferem), które mo¿na ustawiaæ w kla-
sycznie rozwiniêty wielokana³owy spo-
sób, jak te¿ ³¹czyæ ze sob¹, reduku-
j¹c liczbê miejsc w pomieszczeniu,
w których umieszczamy g³oœniki. Coraz
czêœciej g³oœniki tylne (efektowe) od-
bieraj¹  sygna³  bezprzewodowo,  co
przynajmniej rozwi¹zuje ten niebagatel-
ny problem. A gdzie indziej g³oœniki sa-
telitarne, choæ trzeba je wszystkie pod-
³¹czyæ tradycyjnym przewodami, s¹
ma³e jak pi³ki pingpongowe...

Pomys³ów jest coraz wiêcej, nie tyl-
ko dlatego, ¿e oczekuj¹ ich klienci, ale
równie¿ dlatego, ¿e pozwalaj¹ produ-
centom wyró¿niaæ siê wœród konkuren-
tów oryginalnoœci¹ i technologiami.

Aby  jednak  uzyskaæ  prawdziwy
dŸwiêk dookólny, koniecznych jest
owych piêæ g³oœników dooko³a – ¿adne
sztuczki nie oszukaj¹ naszych uszu do
tego stopnia, abyœmy us³yszeli z ty³u
dŸwiêki, które emitowane s¹ z przodu.
Czy jednak us³yszenie dŸwiêków z ty³u
jest nam rzeczywiœcie potrzebne do
szczêœcia, nawet w filmie akcji? Takie
za³o¿enie poczyniono na pocz¹tku his-
torii kina domowego, jest wiêc ono
mocno utrwalone, ale przecie¿ podlega
indywidualnym ocenom. Postêp w two-
rzeniu „sztucznej” (tak j¹ nazwijmy)
przestrzeni dŸwiêkowej z czasem za-
owocuje takimi mo¿liwoœciami, ¿e na-

wet je¿eli nie bêd¹ one w stu procen-
tach odwzorowywa³y „naturalnej” prze-
strzeni z g³oœników ustawionych do-
oko³a s³uchacza, to i tak zadowol¹ zde-
cydowan¹ wiêkszoœæ s³uchaczy. A mo-
¿e zadowalaj¹ i dzisiaj? Co wiêcej, wie-
lu z nas wystarczy klasyczna transmisja
dwukana³owa, i wcale nie dlatego, ¿e
s³yszymy gorzej od tych, którzy musz¹
obstawiaæ  siê  g³oœnikami.  DŸwiêk
z dobrego  systemu  stereofoniczne-
go, przy prawid³owo ustawionych ko-
lumnach, potrafi byæ tak sugestywny,
¿e zupe³nie wystarcza nie tylko do s³u-
chania muzyki, ale i do ogl¹dania i s³u-
chania filmów oraz koncertów.

Zespo³y g³oœnikowe zawsze by³y, s¹
i chyba tym bardziej bêd¹ najdro¿szym

elementem systemu audio – o ile chce-
my zbudowaæ system dobrze zrówno-
wa¿ony pod wzglêdem jakoœci jego
sk³adowych. Nie mo¿na bowiem stoso-
waæ najprostszej metody dzielenia ca³-
kowitego bud¿etu przeznaczonego na
zakup sprzêtu, na jednakowe czêœci
„oddelegowane” poszczególnym urz¹-
dzeniom. Na zespo³y g³oœnikowe nale-
¿y przeznaczyæ wiêcej ni¿ na inne urz¹-
dzenia. Ta praktyka ma swoje uzasad-
nienie w teorii – konstrukcja g³oœników
i zespo³ów g³oœnikowych nie przecho-
dzi zmian rewolucyjnych, nadal wyma-
ga du¿ej iloœci surowców i pracy. Nie
ma tu miejsca na ekspansjê techniki
cyfrowej i miniaturyzacjê, która w ci¹gu
ostatnich dwóch dekad znacznie obni-
¿y³a koszty i ceny urz¹dzeñ elektronicz-
nych. W swojej naturze zespo³y g³oœni-
kowe s¹ po czêœci urz¹dzeniami, po
czêœci instrumentami. A prawdziwy for-
tepian jest dzisiaj tak du¿y, jak by³ sto

ZESPO£Y
             G£OŒNIKOWE
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W Rotelu RX-1052

– nie takim zwyczajnym dwukana³owym amplitunerze

- spotykaj¹ siê dwa kierunki rozwoju audio – m³oda wielostrefowoœæ

i niem³ode, ale odzyskuj¹ce si³y stereo.

Ten niepozorny odtwarzacz Samsunga DVD-1080P7, kosztuj¹cy zaledwie 600 z³,

potrafi podaæ na wyjœciu sygna³ z upskalera 1080p.

Równie¿ firmy z audiofilskiego panteonu wkroczy³y na obszar kina domowego

– ale nie z klasycznymi amplitunerami, ani te¿ nie z popularnymi zestawami

„z jednego pude³ka”. Naim N-Vi to zintegrowany odtwarzacz DVD/procesor/wzmacniacz

wielokana³owy, kosztuj¹cy 17 000 z³. Nawet w tej cenie bez funkcjonalnych fajerwerków,

za to z doskona³ym, firmowym brzmieniem.

lat temu. Tañszy tylko wtedy, je¿eli wy-
produkowany w Chinach – ale o tym
dalej. I w tej dziedzinie mo¿na odnoto-
waæ postêp, przede wszystkim dziêki
zaawansowanym technikom oblicze-
niowym i pomiarowym, i coraz wiêksze-
mu  doœwiadczeniu  wszystkich  kon-
struktorów, ale z roku na rok nie poja-
wiaj¹ siê nowe generacje kolumn, które
deklasowa³yby poprzednie. Ma to swo-
j¹ dobr¹ stronê – kupuj¹c dobre kolum-
ny i sporo za nie p³ac¹c, kupujemy za-
równo przepustkê do dobrego brzmie-
nia, jak i produkt, który przez wiele lat
nie zestarzeje siê „moralnie” – co jest
problemem praktycznie wszystkich in-
nych urz¹dzeñ audio-wideo, szybko de-
gradowanych przez swoich nastêpców.

Œwiat  zespo³ów  g³oœnikowych  to
ogromny wybór odmiennych konstruk-
cji, ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹, konfigu-
racj¹, liczb¹ i rodzajami przetworników.
Bardzo trudno jest przedstawiæ w krótkiej
formie nawet podstawowe wskazówki
dotycz¹ce racjonalnych podstaw wybie-
rania odpowiednich kolumn – zbyt wiele
jest wyj¹tków od regu³, aby w ogóle
mówiæ o jakichkolwiek regu³ach... Trud-
no te¿ oceniaæ jakoœæ zespo³ów g³oœni-
kowych na podstawie parametrów – po
pierwsze s³abo odnosz¹ siê do rzeczy-
wistych brzmieniowych mo¿liwoœci, po
drugie s¹ bardzo czêsto nieprecyzyjne,
czy wrêcz fa³szywe. Dlatego kupowanie
zespo³ów g³oœnikowych to wspania³a,
ale trudna zabawa – wybór i ró¿norod-
noœæ  ogromna,  a  pomocy  znik¹d...
Ostatecznie jednak wiêkszoœæ kolumn
renomowanych  marek  reprezentuje
przyzwoity poziom, wiêc ryzyko „wpad-
niêcia na minê” nie jest du¿e. Unikajmy
zadziwiaj¹co okaza³ych kolumn za nie-
wielkie pieni¹dze, w tym zw³aszcza pro-
duktów firm „no name”. Nie unikajmy
za to mo¿liwoœci pos³uchania – ró¿nice
brzmieniowe  miêdzy  kolumnami  s¹
o rz¹d wielkoœci wiêksze, ni¿ miêdzy in-
nymi urz¹dzeniami. Kupuj¹c w ciemno
dobre kolumny dobrej firmy, najczêœ-
ciej nie bêdziemy zawiedzeni. Gdybyœ-
my jednak porównali je z kilkoma inny-
mi, mog³oby siê okazaæ, ¿e wœród tych
innych s¹ w³aœnie takie, których brzmie-
nie szczególnie nam siê podoba.

Czêsto zadajemy pytanie: A co to za
firma, ta... ? W rozmowie ze sprzedaw-
c¹, dociekaj¹c przewag jednego dro¿-
szego urz¹dzenia nad innym tañszym,
czêsto s³yszymy argument:  Bo to jest
firma...  Ale przecie¿ w sklepie RTV nie
chcemy kupiæ firmy, jej akcji na gie³-
dzie, tylko okreœlone urz¹dzenie. Dobra
marka ma sygnalizowaæ wy¿sz¹ jakoœæ,
która jednak powinna byæ mo¿liwa do
opisania faktami – parametrami, funk-
cjami,  niezawodnoœci¹, czy choæby
designem. Kiedy nie widaæ ¿adnych
oznak obiektywnej wy¿szoœci sprzêtu
„markowego” nad „niemarkowym”, ma-
my k³opot. Warto pamiêtaæ, ¿e to co dla
nas niemarkowe, ma³o znane nawet
sprzedawcom w sklepie, bo niepocho-
dz¹ce   z   najwiêkszych  koncernów,
w rzeczywistoœci mo¿e byæ sprzêtem
wysokiej klasy, wyprodukowanym przez
ma³¹ firmê specjalistyczn¹. Wtedy jed-

nak, najczêœciej, sprzêt taki bêdzie nie
tañszy, ale dro¿szy, nawet znacznie
dro¿szy  od  produktów  popularnych
marek. Sytuacja taka panuje w³aœnie na
rynku audiofilskim, gdzie najbardziej
cenione s¹ produkty firm niszowych,
a nie wytwórczoœæ japoñskich koncer-
nów, po¿¹dana przez konsumentów na
rynku masowym. W tamtym œwiecie ro-
le s¹ wiêc inaczej rozpisane, ale zaklê-
cie „marki”, niepoparte mocnymi argu-
mentami, te¿ siê czêsto pojawia. Kiedy
wiêc ostatecznie zaufaæ marce, chwalo-
nej przez sprzedawcê, i trochê za to za-
ufanie dop³aciæ, a kiedy kupiæ urz¹dze-
nie wed³ug w³asnej analizy jego ja-
koœci? Niestety, ponownie nie mo¿na
przedstawiæ jednoznacznej recepty, ale
mo¿na podaæ garœæ wskazówek. Kupu-
j¹c urz¹dzenie jak najbardziej typowe,
panuj¹ce na rynku (np. amplituner wie-
lokana³owy, rejestrator DVD, telewizor
LCD), szukaj¹c najlepszej relacji jakoœ-
ci do ceny, ale i odpowiedniego pozio-
mu zaufania, sprawa jest najprostsza –

FIRMY, MARKI,
     SPECJALIŒCI

I CHIÑSZCZYZNA
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Klasyka japoñskiego hi-endu

– Accuphase i Luxman. Obydwie firmy wci¹¿ opracowuj¹

nowe, coraz doskonalsze konstrukcje odtwarzaczy CD

i wzmacniaczy stereofonicznych.

du¿a rzesza znanych firm japoñskich,
z pomoc¹ dwóch koreañskich, przed-
stawia nam tak szerok¹ i solidn¹ ofertê,
¿e p³acenie znacznie wy¿szych cen za
ekskluzywne modele firm hi-endowych
ma sens tylko przy pe³nej œwiadomoœci,
¿e wiêcej zap³acimy za presti¿, nietypo-
we rozwi¹zania (niekoniecznie bardziej
praktyczne), niespotykany gdzie indziej
design. W tych dziedzinach dostawca-
mi podstawowych technologii s¹ w³aœ-
nie firmy japoñskie i koreañskie, one
wdra¿aj¹ je jako pierwsze, a urucha-
miaj¹c masow¹ produkcjê i jednoczeœ-
nie konkuruj¹c ze sob¹, sprowadzaj¹
ceny swoich produktów do najni¿szego
mo¿liwego poziomu... który jednak mo-
g¹ przebiæ Chiñczycy. To druga skraj-
noœæ, ale trzeba wyjaœniæ, ¿e pojêcie
„chiñska produkcja” jest bardzo wielo-
znaczne. Wiêkszoœæ produktów sygno-
wanych przez firmy japoñskie te¿ jest
obecnie wytwarzana w Chinach, ale
przy  odpowiedniej  kontroli  jakoœci,
sprawowanej czêsto przez macierzyst¹
firmê. Wiele z fabryk zaanga¿owanych
w tak¹ produkcjê, na „nocnych zmia-
nach”, samodzielnie produkuje pod-
róbki oryginalnych urz¹dzeñ, czasami
kontynuuje produkcjê modeli wycofa-
nych z oferty przez firmê dostarczaj¹c¹
projekty, czêsto zmieniaj¹c im jednak
nazwê firmy itp. Taka radosna wytwór-

czoœæ jest ca³kiem legalnie sprowadza-
na i sprzedawana przez polskich dys-
trybutorów – w ten sposób na rynku po-
jawiaj¹ siê najtañsze urz¹dzenia, sygno-
wane przez marki nieznane gdzie indziej
na œwiecie. Czasami bêd¹ to wiêc pro-
dukty, które tylko pozbawione logo
znanej firmy, bêd¹ za ni¿sz¹ cenê re-
prezentowaæ ten sam poziom, ale rów-
nie czêsto bêd¹ to urz¹dzenia poprzed-
nich generacji, które w obecnych cza-
sach wymienianie s¹ co najmniej raz
w roku. Japoñskie firmy ceni¹ce swój
presti¿ i ich dystrybutorzy dbaj¹ o to,
aby w sklepach nie zalega³y starocie
z poprzednich serii, ale aby ci¹gle
chwaliæ siê nowoœciami, które w du¿ym
stopniu napêdzaj¹ sprzeda¿. Produkcja
„no name” nie dba o to, bo dla niej
kluczowa jest najni¿sza mo¿liwa cena.
Tutaj warto wiêc chyba do³o¿yæ parê
z³oty za pewnoœæ (lub prawie pew-
noœæ), ¿e urz¹dzenie jest nowoczesne.
Ale generalne wskazanie, która z firm
japoñskich czy koreañskich robi najlep-
sze np. telewizory LCD, jest niemo¿li-
we. W  danym  momencie,  zw³aszcza
w momencie wprowadzania nowej serii,
jedna firma mo¿e uzyskiwaæ przewagê
nad pozosta³ymi, ale chwilê póŸniej pa-
³eczkê przejmuje inna... dystrybutorzy
zwykle  reaguj¹  na  to  przecenami
swoich produktów, aby zachowaæ ich
konkurencyjnoœæ – rozwa¿anie jakoœci

zawsze musi uwzglêdniaæ cenê, bo
przecie¿ chc¹c kupiæ nowy telewizor
nie stawiamy abstrakcyjnego pytania,
jak firma jest zdolna wyprodukowaæ ab-
solutnie najlepszy telewizor, niezale¿nie
od ceny. W ofercie ka¿dej firmy zna-
jdziemy modele tañsze i dro¿sze.

Sytuacja jest jeszcze bardziej skom-
plikowana na polu urz¹dzeñ audio. Tu-
taj popularne firmy japoñskie wcale nie
s¹ ju¿ najwa¿niejszymi graczami. Kie-
dyœ by³y – i owszem – zw³aszcza dla
pocz¹tkuj¹cych audiofilów. Ale wraz
z przeniesieniem  punktu  ciê¿koœci
swoich dzia³añ z audio na wideo na
prze³omie XX i XXI wieku, oferty japoñs-
kich producentów zosta³y niemal wy-
czyszczone z urz¹dzeñ tak przestarza-
³ych – jak siê wówczas japoñskim decy-
dentom wydawa³o – jak odtwarzacze
CD czy wzmacniacze dwukana³owe.
Symboliczne by³o przerwanie dzia³al-
noœci tak znanej w Polsce marki jak
Technics – jej w³aœciciel, koncern Mat-
sushita,  postanowi³  wszystkie  nowe
urz¹dzenia audiowizualne lokowaæ pod
mark¹ Panasonic. Trzeba jednak oddaæ
honor innym firmom japoñskim, które
wiêzów ze stereo nie zerwa³y, a dzisiaj
nawet rozbudowuj¹ ofertê urz¹dzeñ
dwukana³owych. S¹ te¿ mniej znane na
rynku masowym, japoñskie firmy pro-
dukuj¹ce sprzêt hi-endowy, szanowane
nawet przez najbardziej wybrednych
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i snobuj¹cych audiofilów, odrzucaj¹-
cych z regu³y wszystko, co tr¹ci japoñ-
szczyzn¹. Bo na rynku audiofilskim, za-
równo w odniesieniu do produktów nis-
kobud¿etowych, czy hi-endowych, do-
minuj¹ firmy nie-japoñskie, a europejs-
kie i amerykañskie. Z tym ¿e... te rodo-
wodowo europejskie s¹ coraz czêœciej
w³asnoœci¹ miêdzynarodowych kon-
cernów, ze znacznym chiñskim udzia-
³em, a produkcja ma miejsce tam¿e; fir-
my amerykañskie zwykle zajmuj¹ siê
hi-endem, czyli sprzêtem drogim. Naj-
dalej posuniêta specjalizacja dotyczy
produkcji zespo³ów g³oœnikowych. Tu-
taj udzia³ producentów japoñskich jest
najmniejszy, a niezale¿nie od pocho-
dzenia, zajmuj¹ siê tym zwykle firmy
inne, ni¿ znane z produkcji „elektroni-
ki”. Wynika to z techniczno-akustycznej
specyfiki zespo³ów g³oœnikowych, wy-
magaj¹cych specjalnych kompetencji.
Nie nale¿y jednak z góry przekreœlaæ
wszystkich japoñskich zespo³ów g³oœ-
nikowych, s¹ wœród nich projekty bar-

dzo udane, czêsto opracowywane przez
europejskich projektantów. Ale z pew-
noœci¹ nie nale¿y uparcie d¹¿yæ do te-
go, aby do elektroniki japoñskiej firmy
do³¹czyæ g³oœniki tej samej marki.

Nie jest te¿ mo¿liwe zdobycie pe³nej
wiedzy na temat aktualnej sytuacji na
rynku – znajduje siê na nim zbyt wiele
produktów, wci¹¿ siê zmieniaj¹cych.
Trzeba poprzestaæ na wiedzy fragmen-

tarycznej,  a  zdobywaæ  j¹  w  okresie
bezpoœrednio poprzedzaj¹cym zakup.
Szczególnie na rynku urz¹dzeñ wideo
nie ma sensu robiæ zwiadu na wiele
miesiêcy wczeœniej – do czasu zaku-
pów sytuacja znacznie siê zmieni, byæ
mo¿e nie spotkamy ju¿ urz¹dzeñ które
sobie namierzyliœmy, a na pewno zoba-
czymy wiele nowych.

Ceny urz¹dzeñ zawieraj¹cych okreœ-
lone technologie spadaj¹ z roku na rok,
co sk³ania do odk³adania zakupu na
póŸniej. Na pewno nie warto kupowaæ
niczego na zapas, iœæ na lep promocji,
które  najczêœciej  s¹  wyprzeda¿ami
„schodz¹cych” modeli, bo wprowadzo-
ne za chwilê nowoczeœniejsze modele
kolejnej generacji mog¹ okazaæ siê
wcale nie dro¿sze, a mo¿e nawet tañ-
sze... Kupowanie  sprzêtu  nigdy  nie
bêdzie dobr¹ „inwestycj¹”, sprzêt traci
skokowo na wartoœci rynkowej zaraz
po wyjœciu ze sklepu (spróbujmy go
sprzedaæ!), a póŸniej z  ka¿dym dniem

(nawet nieu¿ywany), zbli¿aj¹cym prze-
cie¿ moment wprowadzenia nowszych
modeli. Ale te¿ nigdy nie doczekamy
komfortowej sytuacji, w której zapanuje
spokój i stabilnoœæ, nigdy nie doczeka-
my pewnoœci, ¿e wreszcie kupujemy
urz¹dzenie, które na d³ugo pozostanie
szczytowym osi¹gniêciem techniki, czy
choæby bêdzie porównywalne do urz¹-
dzeñ przygotowywanych na nastêpne
sezony, ¿e ceny za okreœlone technolo-
gie nie bêd¹ ju¿ spadaæ... czekaj¹c na
tak¹ sytuacjê, nigdy nie sprawimy so-

bie przyjemnoœci zakupu i korzystania
z systemu audio czy kina domowego.

Aby dojœæ do celu, trzeba wiêc wy-
zwoliæ siê z trzech nawyków – d¹¿enia
do stuprocentowej pewnoœci, ¿e w³aœ-
nie to, a nie ¿adne inne urz¹dzenie jest
dla nas najlepsze, kupowania „z wy-
przedzeniem” pod pretekstem ³apania
okazji, ale te¿ wyczekiwania na stabili-
zacjê cen. Mówi¹c krótko – kiedy ju¿
naprawdê gotowi jesteœmy skonsumo-
waæ nowy zakup, bo mieszkanko ju¿
urz¹dzone i rodzinka czeka na obieca-
ne kino, kupujmy i konsumujmy. Ale
gdzie? Nie da siê ukryæ, ¿e w internecie
kupimy najtaniej – jednak nie zawsze
bezpiecznie. Znów nie mo¿na generali-
zowaæ. W du¿ych sklepach – „sieciach”
– jest ju¿ trochê dro¿ej, ale mo¿na urz¹-
dzenie zobaczyæ, dotkn¹æ, ze sprze-
dawc¹ pogadaæ... Poziom kompetencji
jest bardzo zró¿nicowany, a proble-

KIEDY I GDZIE
              KUPOWAÆ?

Przyk³ad chiñski, i wcale nie niskobud¿eto-

wy – odtwarzacz CD Muse SE i wzmacniacz

stereofoniczny

XA-6800SE kosztuj¹

3500 z³ ka¿dy.

mem jest nie to, ¿e sprzedawcy niewie-
le wiedz¹, ale to, ¿e swoj¹ wiedzê –
czasami ca³kiem spor¹, jednak w oczy-
wisty i usprawiedliwiony sposób ogra-
niczon¹ ogromem audiowizualnego te-
matu – przekazuj¹ w sposób sugeruj¹-
cy klientom wa¿noœæ tylko wybranych
aspektów jakoœci. St¹d klienci s¹ potem
przewra¿liwieni pod pewnymi wzglêda-
mi, a zupe³nie nie zwracaj¹ uwagi na in-
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Sonus Faber kontynuuje

zapocz¹tkowan¹ we flagowym modelu

Stradivari akustyczn¹ koncepcjê szerokiej

przedniej œcianki – ale trzeba przyznaæ,

¿e ten odwa¿ny krok wykonuje w piêknym

stylu. Model Elipsa kosztuje 60 000 z³ 

za parê.

ne. S³uchaj¹c niektórych opinii czasami
wydaje siê, ¿e ju¿ lepiej by³oby nie wie-
dzieæ nic, ni¿ wiedzieæ trochê, ale zde-
cydowanie zbyt ma³o i nie to, co naj-
wa¿niejsze. Na szczycie handlowej hie-
rarchii znajduj¹ siê sklepy specjalistycz-
ne (tzw. studia, salony) których dzia³al-
noœæ dotyczy g³ównie sprzêtu audio
i kina domowego wy¿szej klasy. Specy-
fika tego obszaru dyktuje trochê inny
styl obs³ugi i zachowania klientów, ni¿
na polu popularnego sprzêtu wideo. Po
pierwsze wymiana kolejnych generacji
sprzêtu nie nastêpuje tak czêsto, i mo¿-
na sobie pozwoliæ na d³u¿szy czas po-
szukiwania i wybierania, bez wielkiego
ryzyka, ¿e wstêpnie upatrzony sprzêt
bezpowrotnie zniknie. Ostoj¹ spokoju
s¹ zespo³y g³oœnikowe – najwiêksi spe-
cjaliœci w tej dziedzinie wymieniaj¹ po-
szczególne modele co kilka lat, a kon-
strukcje hi-endowe do¿ywaj¹ w ofer-
tach nawet do dziesiêciu lat. Specyfik¹
rynku audiofilskiego s¹ przeprowadza-
ne przez klientów tzw. „ods³uchy” (nie
pods³uchy), które wymagaj¹ od skle-
pów przygotowania odpowiednich po-
mieszczeñ. Sprzedawcy w takich skle-
pach  maj¹  niew¹tpliwie  du¿a  wie-
dzê o sprzedawanym sprzêcie, nieste-

ty pewn¹ bol¹czk¹ jest ich stronni-
czoœæ, czy to wynikaj¹ca z audiofilskiej
pasji, która zawsze wi¹¿e siê z pewnymi
pogl¹dami, osobistymi upodobaniami,
czy to z przynale¿noœci sklepu do da-
nego dystrybutora. Oczywiœcie najbar-
dziej dotyczy to czystej wody sklepów
firmowych, w których produkty okreœlo-
nej marki zostan¹ pokazane w pe³nej
krasie, ale nie mamy ¿adnej szansy na
rzetelne ich porównanie z konkurencj¹,
która zostanie przez tamtejszych eks-
pertów  spostponowana.  W  sklepach
nale¿¹cych do dystrybutorów zajmuj¹-
cych siê wiêksz¹ liczb¹ marek sytuacja
jest o tyle lepsza, o ile wiêcej marek
mo¿emy tam spotkaæ, ale wci¹¿ nie
liczmy na to, ¿e us³yszymy obiektywn¹,
sprawiedliw¹ opiniê na temat produk-
tów firm, które nie s¹ tam sprzedawane.
Zasada jest prosta i ogólnie obowi¹zu-
j¹ca – w ¿adnym sklepie, ma³ym czy
du¿ym, nie ma sensu pytaæ sprzedaw-
cy „co s¹dzi o” produktach firm, któ-
rych nie sprzedaje. Bo jego odpowiedŸ,
choæ nie zawsze prosta, miêdzy wier-
szami sprowadzi siê zawsze do tego sa-
mego – ¿e s¹dzi Ÿle.

Andrzej Kisiel

Hi-End to nie tylko szalone ceny, nie tylko

obietnica doskona³ego brzmienia, ale

czêsto równie¿ odlotowe wzornictwo,

dokumentuj¹ce niepowtarzalnoœæ i dewizê:

nigdzie indziej czegoœ takiego nie kupisz.

Nagra PMA Pyramide to piramidalne

koñcówki mocy, w cenie 40 000 z³

za parê.
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