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ZRÓDE£KA AUDIO
              I WIDEO

w domowym kinie i...w domowym kinie i...w domowym kinie i...w domowym kinie i...w domowym kinie i...

 Starania o zachowanie jak najwy¿-
szej wiernoœci to w³aœnie tradycja hifi.
S¹ w jej ramach ró¿ne pogl¹dy i opi-
nie, przede wszystkim na temat zna-
czenia jakoœci i wp³ywu poszczegól-
nych urz¹dzeñ systemu. Jest prosty
schemat, z urz¹dzeniami tworz¹cymi
klasyczny ³añcuch, którego si³a zale¿y
od najs³abszego ogniwa, jest te¿ kon-
cepcja synergii – zak³adaj¹ca, ¿e urz¹-
dzenia wzajemnie wp³ywaj¹ na siebie,
mog¹ kompensowaæ swoje cechy,
a wiêc nale¿y dobieraæ je nie tylko pod
wzglêdem poziomu jakoœci, ale i cha-
rakteru... Tego rodzaju zaawansowa-
nych audiofilskich seminariów prowa-
dziæ tu nie bêdziemy, ale opiszemy ro-
lê  najwa¿niejszych  urz¹dzeñ,  jakie
wchodz¹ w sk³ad wspó³czesnych sys-
temów audiowizualnych.

Droga od naturalnych Ÿróde³ dŸwiêku i obrazu do naszych oczu
i uszu nie jest prosta. Mimo udoskonalania urz¹dzeñ s³u¿¹cych
nagrywaniu, transmisji i odtwarzaniu, jest ich na tej drodze tyle,
¿e nieuchronnie zmieniaj¹ one kszta³t orygina³u.

Ka¿dy system audiowizualny ma
pocz¹tek w urz¹dzeniach Ÿród³owych.
Dawniej systemy audio i wideo by³y
odseparowane – Ÿród³em obrazu by³
tuner TV, antena satelitarna, kablówka,
magnetowid, a Ÿród³em dŸwiêku radio,
gramofon, magnetofon, wreszcie od-
twarzacz CD. We wspó³czesnych sys-
temach AV coraz czêœciej pracuje
urz¹dzenie uniwersalne, dostarczaj¹ce
zarówno obraz, jak i dŸwiêk. Przez kil-
ka ostatnich lat pozycjê tê zdoby³ od-
twarzacz DVD, a wkrótce pojawi¹ siê
odtwarzacze nowej generacji – BluRay
lub HD DVD. Natomiast wczeœniejsze
typy urz¹dzeñ Ÿród³owych przechodz¹
ró¿ne koleje losu. Niektóre z nich defi-
nitywnie odesz³y do lamusa, niektóre

zosta³y zepchniête na margines, ale
niektóre prze¿ywaj¹ renesans, przy-
najmniej w krêgach audiofilskich. Gra-
mofon nadal jest szanowany i uznawa-
ny przez wielu audiofilów za potencjal-
ne Ÿród³o najlepszego brzmienia. Mag-
netofon kasetowy nie ma szans na ta-
k¹ reputacjê, ale ze wzglêdu na dawn¹
popularnoœæ, nadal jest czêœci¹ tanich
„miniwie¿”. Magnetofon szpulowy to
urz¹dzenie   ju¿   niemal   zapomniane
i w domach niespotykane, chocia¿ wy-
sokiej klasy modele s¹ dla audiofilów-
kolekcjonerów rarytasami. Radio jest
z nami na co dzieñ, chocia¿ nie mo¿e
byæ uwa¿ane za Ÿród³o dŸwiêku wyso-
kiej jakoœci. Z radiem i p³ytami CD bê-
dzie konkurowa³ internet, dostarczaj¹c
muzykê skompresowan¹, ale w dowol-
nym repertuarze, na zamówienie.

fo
t. 

B
an

g
&

O
lu

fs
en



223

�
�
�
�

To nie jest wzmac-

niacz ani procesor –

tylko audiofilski

kondycjoner sieciowy

Monster HTS 5100

Signature, czyli

urz¹dzenie „poprawiaj¹-

ce” pr¹d czerpany z gniazd-

ka przez urz¹dzenia systemu

audio. Przy wysokiej

jakoœci systemu

i aspiracjach do

brzmienia doskona³ego,

trzeba te¿ zadbaæ

o jakoœæ zasilania.

Kable, zarówno g³oœnikowe, sygna³owe,

jak i sieciowe, s¹ dla audiofilów elementa-

mi, na których jakoœæ trzeba zwróciæ

uwagê tak samo, jak na w³aœciwe urz¹dze-

nia systemu. Firma Supra, z okazji

swojego trzydziestego jubileuszu,

prezentuje specjaln¹ edycjê interkonektu

Sword-ISL. Równie piêkne jak sam kabel,

jest drewniane opakowanie. I równie

praktyczne.

Kompletne i zupe³nie nowe stereo Rotela – od do³u tuner RT-06,

odtwarzacz CD RCD-06, wzmacniacz – do wyboru trzy modele, RA-04, RA-05, RA-06.

Cena ca³oœci – od ok. 5500 z³, do 7000 z³, w zale¿noœci od wzmocnienia.

Natomiast odtwarzacze CD, nieco
nieoczekiwanie, po kilku latach rugo-
wania przez odtwarzacze DVD, odzys-
ka³y witalnoœæ – wielu producentów
znów dostarcza nowe ich modele, któ-
re wykorzystuj¹ najnowsz¹ technikê
cyfrow¹, w ramach „starego” formatu
dostarczaj¹ zupe³nie „nowy” dŸwiêk,
jaki wczeœniej zdarza³o siê spotykaæ
tylko w najdro¿szych konstrukcjach,
a jaki dzisiaj jest dostêpny za relatyw-
nie bardzo umiarkowan¹ cenê. Rela-
tywnie – bo role jednak siê odwróci³y,
i dzisiaj nic nie jest tak tanie, jak naj-
tañsze odtwarzacze DVD. Nowa gene-
racja odtwarzaczy CD nie jest wiêc
okazj¹ do kupienia byle jakiego Ÿród³a
dŸwiêku za 100 z³, ale do wydania np.
1000 z³ na urz¹dzenie, które odczyta
nasz¹ kolekcjê p³yt CD z jakoœci¹ lep-
sz¹ od jakiegokolwiek odtwarzacza
DVD do 2000 z³. To, ¿e odtwarzacze
DVD potrafi¹ czytaæ CD nie znaczy, ¿e
robi¹ to tak dobrze, jak odtwarzacze
CD. Czy warto wiêc zainteresowaæ siê
ponownie odtwarzaczem CD? To za-

CD ZNÓW KONKURUJE
             Z DVD

le¿y; mówimy tu o audiofilskim podejœ-
ciu do jakoœci dŸwiêku. Kto ma takie
aspiracje, powinien powy¿sze wzi¹æ
pod  uwagê,  a  przeciêtny  u¿ytkow-
nik mo¿e o odtwarzaczach CD zapo-
mnieæ, bo ró¿nice jakoœci brzmienia
miêdzy Ÿród³ami cyfrowymi (CD i DVD)
s¹ wyraŸnie s³yszalne tylko wtedy, gdy
pozosta³e elementy systemu s¹ dosta-
tecznie „akustycznie przezroczyste”,
a wiêc wysokiej klasy.

Wczeœniej  u¿yliœmy  pojêcia  „uni-
wersalnoœci” w zwi¹zku z mo¿liwoœ-
ciami zwyk³ego odtwarzacza DVD, któ-
ry zawsze jest zdolny odtwarzaæ rów-
nie¿ p³yty CD. To dla wiêkszoœci u¿yt-
kowników zupe³nie wystarczaj¹cy za-
kres uniwersalnoœci, tym bardziej, ¿e
odtwarzacze DVD najczêœciej odczytu-
j¹ tak¿e nagrywane p³yty CD (CD-R/
RW), nagrywane DVD (DVD+/-R/RW),
pliki MP3, JPEG, format DiVX. W litera-
turze fachowej okreœlenie „odtwarzacz
uniwersalny” u¿ywane jest dla urz¹-
dzenia maj¹cego jeszcze inne, szcze-
gólne mo¿liwoœci – zwi¹zane z odtwa-
rzaniem tzw. „nowych” formatów, czyli
DVD-Audio i SACD. Formaty DVD-Au-
dio i SACD, charakteryzuj¹ce siê wy¿-
sz¹ rozdzielczoœci¹ ni¿ CD, zosta³y op-
racowane przez konkuruj¹ce ze sob¹

ODTWARZACZ UNIWERSALNY
             - CZYLI JAKI?

sojusze wielkich koncernów jako ma-
j¹ce z czasem zast¹piæ CD, jednak
wojna  miêdzy  nimi  chyba  ju¿  na
zawsze pogrzeba³a szanse na taki roz-
wój wydarzeñ, mimo ¿e od pewnego
czasu dostêpne s¹, i to za niekoniecz-
nie du¿e pieni¹dze, urz¹dzenia odczy-
tuj¹ce  zarówno  DVD-A,  jak  i  SACD
(i oczywiœcie DVD-V, jak i CD). Ale
p³yty nagrane w tych formatach pozo-
sta³y egzotyk¹, i znaczkami DVD-Au-
dio SACD nie nale¿y siê zbytnio suge-
rowaæ, nie s¹ ju¿ œwiadectwem ani no-
woczesnoœci, ani umiejêtnoœci wa¿-
nych w praktyce.
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nie w kierunku zwiêkszania pojemnoœ-
ci, ale u³atwienia ich obs³ugi, przecie¿
ze wzglêdu na spe³nian¹ funkcjê, po-
winno byæ to urz¹dzenie przyjazne dla
wszystkich domowników.

Producenci wypalarek DVD pos³u-
guj¹ siê trzema formatami: DVD-RW,
DVD+RW i DVD-RAM. Pierwszy z nich
(-RW) zak³ada tylko czêœciow¹ kompa-
tybilnoœæ ze zwyk³ymi odtwarzaczami
DVD  (mo¿liwoœæ  odczytu   p³yty  DVD
-RW na innym odtwarzaczu DVD), dru-
gi (+RW) jest pod tym wzglêdem naj-
lepszy, bo bezwzglêdnie pos³uszny
ka¿demu odtwarzaczowi DVD. Wraz
ze wzrostem kompatybilnoœci malej¹
jednak mo¿liwoœci edycyjne (uk³ada-
nie nagrañ, kasowanie czêœci, zmiana
kolejnoœci itd.) Z kolei DVD-RAM nie
jest czytany przez wiele zwyk³ych DVD,
ale ma rewelacyjne mo¿liwoœci funkcjo-
nalne. Kto zak³ada, ¿e nagrane przez
niego p³yty bêdzie odtwarza³ tylko na
swoim w³asnym, macierzystym syste-
mie, nie ma siê czego obawiaæ.

Stereofonicz-

ny system

Quad 99 –

legenda

brytyjskiego

hi-fi w nowym

wydaniu.

Tani, dobry i na dodatek „firmowy”

- odtwarzacz DVD Pioneera DV-393

pokazuje, ¿e kompletnie wyposa¿one

urz¹dzenie, tylko bez HDMI i upskalera,

mo¿emy kupiæ za 350 z³. Za wyjœcie HDMI

musimy dop³aciæ tylko 80 z³, kupuj¹c za

430 z³ model DV-490V....

...A za 800 z³ Pioneer proponuje DV-696,

który jest uniwersalny w najszerszym

audiowizualnym znaczeniu, czyli odczytuje

DVD-Audio, SACD (równie¿ wieloka-

na³owe), wszelkie nagrywane DVD+/-R/

RW, MP3, WMA i DiVX w wersji Ultra.

REJESTRATORY
              PRZEJMUJ¥
 SCHEDÊ DVD

Do zestawów audiofilskich powraca
wiêc odtwarzacz CD, natomiast w sys-
temach audiowizualnych umacnia
swoj¹ pozycjê rejestrator wideo. Jego
pocz¹tki wi¹¿¹ siê z wypalaniem p³yt
DVD (i oczywiœcie ich odczytem),
z czasem  konstrukcje  „rekorderów”
zaczê³y byæ wyposa¿ane w coraz po-
jemniejsze twarde dyski, a obecnie
jest to niemal obowi¹zkowy element
ich  konstrukcji.  Pojemnoœæ   rzêdu
250 GB oznacza mo¿liwoœæ zmagazy-
nowania ogromnego materia³u filmo-
wego, i to w wysokiej jakoœci. Obecnie
udoskonalanie rejestratorów idzie ju¿

Na rynku pojawia siê coraz wiêcej
wielostandardowych wypalarek DVD,
które potrafi¹ nagraæ i odczytaæ ka¿-
dego rodzaju p³yty DVD, nie mówi¹c
o ich wyposa¿eniu w twardy dysk.

Panasonic nadal produkuje

odtwarzacze DVD, ale wiêkszy nacisk

k³adzie na rejestratory DVD, które

intensywnie udoskonala w ramach

serii Diga. Trzy najnowsze modele

nagrywaj¹ we wszystkich

popularnych formatach DVD,

oczywiœcie z ulubionym przez

firmê DVD-RAM, dwa dro¿sze

zawieraj¹ te¿ twarde dyski.

A JEDNAK SUPER-
             NOWOCZESNE
RADIO...

Centralnym urz¹dzeniem systemu
kina domowego jest wielofunkcyjny re-
ceiver AV (odbiornik AV), w Polsce na-
zywany czêœciej amplitunerem wielo-

kana³owym. Wyposa¿ony w komplet
wzmacniaczy i dekodery (a na doda-
tek tuner radiowy), przyjmuje sygna³y
z ró¿nych Ÿróde³, obrabia je, wzmac-
nia i wysy³a do innych urz¹dzeñ, prze-
de wszystkim zespo³ów g³oœnikowych.
System zawieraj¹cy odtwarzacz DVD
i amplituner wielokana³owy mo¿na
uznaæ za tradycyjny, bowiem podzia³

funkcji (odtwarzania i wzmacnia-
nia) miêdzy odrêbne urz¹dzenia wy-
wodzi siê do pewnego stopnia z typo-
wych systemów audio, gdzie te¿ wy-
stêpuje odseparowany odtwarzacz CD
i wzmacniacz stereo. Niektóre bardzo
wysokiej klasy, wielokana³owe syste-
my kina domowego maj¹ procesory
i zestaw koñcówek mocy w oddziel-
nych obudowach – i w tym przypadku
mo¿na jednak przywo³aæ wyrafinowa-
ne systemy stereofoniczne z odrêbny-
mi przedwzmacniaczami i wzmacnia-
czami  mocy.  To  jednak  hi-endowy
margines, którego na rynku urz¹dzeñ

popularnych siê nie spotyka. Mo¿liwy
jest te¿ ruch w drug¹ stronê, i zintegro-
wanie odtwarzacza DVD i amplitunera
w jednej obudowie urz¹dzenia zwane-
go DVD-amplitunerem.
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Równie czêsto spotykane s¹ hybry-
dy rejestratorów DVD z kompletem de-
koderów i wzmacniaczy, zw³aszcza
w tanich systemach „z jednego pude³-
ka”, skompletowanych ze wszystkimi
potrzebnymi g³oœnikami – zwykle s³a-
bymi w produktach tej kategorii. Zalety
tego rodzaju zestawów s¹ jednak dla
wiêkszoœci klientów bardzo wyraŸne –
³atwoœæ instalacji, kompaktowe wymia-
ry, atrakcyjne wzornictwo i niska cena.
Dla tych, którzy do wczoraj korzystali
tylko  z  magnetowidu  i  telewizora
z wbudowanymi g³oœnikami, postêp
i tak jest bardzo wyraŸny. S¹ te¿ nie-
liczne przypadki bardzo wyrafinowa-
nych systemów zintegrowanych.

Wielokana³owoœæ kina domowego
rozci¹ga siê w praktyce od formatu
5.1, przez 6.1, do 7.1, co oznacza fun-
kcjonowanie  odpowiednio  piêciu,
szeœciu lub siedmiu kana³ów, plus do-
datkowego jednego kana³u dla najni¿-
szych czêstotliwoœci (subwooferowe-
go).  Obecnie  ju¿  najtañsze  amplitu-
nery bywaj¹ wyposa¿ane w zestaw
wzmacniaczy i dekoderów do obs³ugi
formatów 7.1, ale tak rozbudowane
systemy w praktyce s¹ bardzo rzadko
instalowane – ze wzglêdu na k³opotli-
w¹ liczbê g³oœników efektowych. To
w³aœnie przyk³ad oderwanego od ¿ycia
„wyœcigu” miêdzy producentami w wy-
branej  przez  nich  dziedzinie.  Cho-
cia¿... w ten sposób doœæ skutecznie
sugeruje siê klientowi wy¿sz¹ jakoœæ.
Tak czy inaczej, posiadanie amplitune-
ra 7.1, nie oznacza koniecznoœci uru-
chomienia takiego systemu – zawsze
mo¿na ograniczyæ siê do 5.1.

Wci¹¿ budz¹ce apetyt kino domo-
we kojarzone jest z coraz mniej po¿¹-
danym rozbudowaniem systemu g³oœ-
nikowego, i coraz czêœciej nawet pod-

Wielokana³owy Denon AVR-2307 ma prawie wszystko,

czego dusza wideofila zapragnie –  w tym dwa wejœcia

HDMI, automatyczn¹ kalibracjê g³oœników, korekcjê

akustyki pomieszczenia, oczywiœcie siedem koñcówek

mocy... Dzisiaj amplitunery poni¿ej 3000 z³ osi¹gaj¹

ju¿ szczyty funkcjonalnoœci...

NAJ£ATWIEJ I NAJTANIEJ
             - Z JEDNEGO
PUDE£KA

LG zdobywa pozycjê lidera w dziedzinie

popularnych zestawów wielokana³owych,

a poniewa¿ ma te¿ doskonale opanowane

rejestratory DVD z twardym

dyskiem, wiêc coraz czêœciej

wprowadza je do komplet-

nych systemów. £adny

i znakomicie wyposa¿ony

LH-RH7506TA kosztuje

3500 z³.

             PIÊÆ WYSTARCZY

stawowy system 5.1 odstrasza klien-
tów,  zw³aszcza  p³ci  piêknej,  która
pragnie  uczestniczyæ  w   zakupach
sprzêtu.  Aby  przezwyciê¿yæ  nasze
opory, producenci przygotowali kilka
opcji: u³atwienie instalacji najbardziej
k³opotliwych g³oœników tylnych – za
pomoc¹ po³¹czenia bezprzewodowe-
go; rezygnacjê z g³oœników umiesz-
czanych z ty³u i kreowanie efektów
przestrzennych za pomoc¹ specjalne-
go sposobu promieniowania g³oœni-
ków umieszczonych z przodu; wresz-

cie  g³oœniki  popularnych  systemów
coraz czêœciej s¹ ma³e i wyrafinowane
wzorniczo, co nie przek³ada siê na ja-
koœæ dŸwiêku, ale pozwala zaakcepto-
waæ ich wiêksz¹ liczbê.

Zestawy kina domowego Harman

Kardon HS300 i HS500 to kompletne

pakiety z jednostk¹ steruj¹c¹ i syste-

mem g³oœników 5.1 – piêcioma

satelitami i subwooferem.

Wyró¿niaj¹ siê elegancj¹

i w³asnym, „niejapoñ-

skim” stylem.

Cena – 4000-5000 z³.
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W tej kategorii produktów

bardzo wa¿ny jest pomys³

plastyczny – aby zachêciæ

klienta do zakupu musi on

wygl¹daæ ³adnie i cieka-

wie. Pomys³ Wharfedale

polega na tym, ¿e

wszystkie elementy

systemu RS-10, zarówno

satelity jak i subwoofer, s¹

p³askie. Satelity mo¿na

po³¹czyæ ze statywami,

postawiæ na szafce,

powiesiæ, a subwoofera

przysun¹æ do œciany.

Nowoczesne, najwy¿szej

klasy kino domowe to

niekoniecznie 7 kana³ów

– hi-endowy system

Meridiana  ogranicza siê

do podstawowego formatu

5.1. W jednym urz¹dzeniu

(G91A) po³¹czono odtwarzacz

DVD, zaawansowany

procesor i tuner radiowy,

w drugim (G55) zawarto piêæ

doskona³ych koñcówek mocy.

I to naprawdê wystarczy.

...A¯ DO STEREO

Stereofoniczny minisystem Yamahy Piano Craft odniós³

kilka lat temu wielki sukces, i ma swoich kontynuatorów

w postaci kolejnych zestawów z³o¿onych z pary ma³ych

monitorów, amplitunera i odtwarzacza DVD, który rozszerza

zastosowanie nowych Piano Craftów poza dzia³kê czysto

muzyczn¹ – pod³¹czony do telewizora, mo¿e wspó³tworzyæ

kompletny, chocia¿ tylko dwukana³owy,

system kina domowego.

Mo¿na jednak dokonaæ równie¿ ra-
dykalnej redukcji – wracaj¹c do ste-
reofonicznych korzeni, ale wcale nie
rezygnuj¹c z kina domowego. Prze-
cie¿ kino domowe wcale nie wymaga
instalacji wiêcej ni¿ dwóch przednich
g³oœników. Po prostu œcie¿ka dŸwiêko-
wa, ca³a informacja na niej zawarta,
zostanie sprowadzona do dwóch ka-
na³ów przednich, utracimy tylko czêœæ
wra¿eñ przestrzennych, wpisanych
przede wszystkim w charakter filmów
sensacyjnych i katastroficznych. Oczy-
wiœcie pozbawienie siê tych emocji
jest pewnym kompromisem, ale jak-
¿e rozs¹dnym! W zamian za „efekty”
uwalniamy siê nie tylko od k³opotu in-
stalacji dodatkowych g³oœników tyl-
nych, ale i w znacz¹cy sposób podno-
simy jakoœæ g³ównych – przednich,
a przez to i jakoœæ dŸwiêku. W jaki
sposób? Kupuj¹c za te same pieni¹-
dze (za³ó¿my bowiem, ¿e przeznaczy-
liœmy na ten cel okreœlon¹ kwotê) nie
piêæ, a dwa g³oœniki, kupujemy g³oœni-
ki na pewno lepsze. Dalsze t³umacze-
nie tego faktu by³oby przecie¿ obraz¹
dla inteligencji Czytelników, a jednak
uœwiadomienie sobie tej zale¿noœci
jest dla wielu klientów prawdziwym
objawieniem. I o ile lepsze g³oœniki

z przodu nie s¹ nam jeszcze tak bar-
dzo potrzebne przy ogl¹daniu filmów,
to przecie¿ zaprocentuj¹ przy stereofo-
nicznym s³uchaniu muzyki. Powrót do
stereo wydaje siê wtedy tak ³atwy
i oczywisty... Sytuacja z systemami
wielokana³owymi przypomina stary ¿y-
dowski ¿art o kozie.

ILE KANA£ÓW
              WZMOCNIMY?

Czy jednak jesteœmy siê w stanie
wyrzec wszystkich atrybutów systemu
wielokana³owego? Czy decyduj¹c siê
tylko na parê g³oœników, powinniœmy
mimo wszystko pod³¹czyæ j¹ do ampli-
tunera wielokana³owego, czy konsek-
wentnie wróciæ do systemu stereo
i wzmacniacza dwukana³owego?

Od  strony  techniczno-ekonomi-
cznej sytuacja jest analogiczna jak
w przypadku g³oœników

W tym sezonie Yamaha zaproponowa³a

wiele nowych urz¹dzeñ stereofonicznych –

odtwarzaczy CD, wzmacniaczy i amplitune-

rów. Na zdjêciu najlepszy z nich, RX-797,

kosztuj¹cy tylko 1900 z³, a charakteryzuj¹cy

siê rewelacyjnymi parametrami, godnymi

znacznie dro¿szych wzmacniaczy.
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Ostatnia dekada minê³a pod znakiem DVD,

i chocia¿ zapowiedzi pojawienia siê jeszcze

doskonalszych formatów BluRay i HDDVD

stwarzaj¹ dla dalszego ¿ycia DVD powa¿ne za-

gro¿enie, to trudno przes¹dzaæ, w jakim kierun-

ku, a zw³aszcza w jakim tempie sprawy siê po-

tocz¹. Na epokê DVD przypadaj¹ najwiêksze

i chyba najtrwalsze przeobra¿enia rynku, sprzê-

tu i wymagañ klientów, w których technologia

ta mia³a ogromny udzia³. Chocia¿ pomys³ rozwi-

niêcia systemów audio do form wielokana³o-

wych i jednoczesnego integrowania ich z wi-

deo, pojawi³ siê jeszcze przed wkroczeniem

DVD, to jednak dopiero DVD sta³o siê doskonal¹

platform¹ dla rozwoju i popularyzacji kina do-

mowego. Oto bowiem pojawi³ siê noœnik, na

którym mo¿na by³o zapisaæ z wysok¹ jakoœci¹

jednoczeœnie obraz i wielokana³ow¹ œcie¿kê

dŸwiêkow¹; dŸwiêk dla kana³ów efektowych nie

by³ ju¿ wyci¹gany z sygna³u kana³ów g³ównych,

ale zakodowany na tych samych prawach,

niezale¿nie, w strumieniu danych cyfrowych.

W ten sposób, w piêciu kana³ach otaczaj¹cych

s³uchacza, mog³y pojawiæ siê ca³kowicie nieza-

le¿ne sygna³y, swobodnie zapisane tam przez

realizatora nagrania.

O ile jednak przejœcie z zapisu dwukana³o-

wego (CD) na wielokana³owy niekoniecznie

oznacza³o postêp w ka¿dym wymiarze jakoœci

dŸwiêku (kompresja DolbyDigital powoduje, ¿e

jakoœæ dŸwiêku w pojedynczym kanale tak zapi-

sanego materia³u dŸwiêkowego jest ni¿sza ni¿

w kanale stereofonicznym p³yty CD), to naj-

wiêkszy prze³om dokona³ siê w zapisie obrazu –

by³ porównywalny, a nawet wiêkszy, ni¿ prze-

³om, jakiego w dziedzinie audio dokona³a p³yta

CD. Oto bowiem mogliœmy przesi¹œæ siê

z analogowej taœmy magnetowidowej na

cyfrow¹ p³ytê, i ogl¹daæ obraz bez w¹tpienia

lepszy, i w sposób pod ka¿dym wzglêdem wy-

godniejszy i przyjemniejszy (dostêp do dowol-

nego fragmentu, wybór scen, podpisów, dodat-

ki), podczas gdy p³yta CD, chocia¿ generalnie

znacznie lepsza od kaset magnetofonowych,

musia³a jednak, w œwiadomoœci wielu audiofi-

lów, nadal ustêpowaæ referencyjnej jakoœci naj-

lepszych gramofonów. W dziedzinie noœników

obrazu, dostêpnych w domowych warunkach,

wczeœniej nie by³o niczego lepszego od magne-

towidu, wiêc p³yta DVD z ³atwoœci¹ zdegrado-

wa³a VHS.

Wielkim atutem odtwarzaczy DVD, który

w pewnym momencie pozwoli³ im niemal wy-

przeæ z rynku odtwarzacze CD, jest te¿ ich kom-

patybilnoœæ.. w³aœnie z p³ytami CD – posiada-

j¹c odtwarzacz DVD, automatycznie posiadamy

odtwarzacz CD. To te¿ prze³omowy krok ku ³¹-

czeniu audio i wideo - wczeœniej sprzêt s³u¿¹cy

do odtwarzania filmów, czyli magnetowid, nie

móg³ przecie¿ odtwarzaæ taœm ani kaset magne-

tofonowych. Splecenie dawniej odseparowa-

nych dziedzin audio i wideo nast¹pi³o wiêc

w kilku miejscach – zarówno poprzez uniwer-

salnoœæ samego noœnika DVD, jak i uniwersal-

noœci odtwarzacza DVD, bêd¹cego de facto od-

twarzaczem CD/DVD. Oczywiœcie DVD nie zdo-

by³o naszych gospodarstw domowych z dnia na

dzieñ, ceny odtwarzaczy musia³y siê staæ odpo-

wiednio strawne. Pierwsze odtwarzacze by³y

bowiem rzeczywiœcie relatywnie drogie (w po-

równaniu do ówczesnych cen odtwarzaczy CD,

nie mówi¹c o magnetowidach), ale spadek cen

nast¹pi³ tak szybko, ¿e do dzisiaj niektórzy s¹-

dz¹, i¿ jest to urz¹dzenie poza zasiêgiem ich

mo¿liwoœci. Ale ¿eby zorientowaæ siê, ¿e ju¿ od

kilku lat mo¿na kupiæ odtwarzacz DVD za kilka-

set z³otych, wcale nie trzeba odwiedzaæ specja-

listycznych salonów ze sprzêtem – wrêcz prze-

ciwnie, tam tak taniego sprzêtu nie znajdziemy,

le¿y on w stertach w supermarketach. Jak

w ka¿dej kategorii sprzêtu, na rynku s¹ zarówno

modele tanie, jak i drogie, i mówimy tutaj o tych

pierwszych.  Ale  to  one  okreœlaj¹  sytuacjê,

w której odtwarzacz DVD dostêpny jest prak-

tycznie dla ka¿dego. Ten kurs naprawdê wyzna-

czy³y firmy, prowadz¹c zawziêt¹ walkê cenow¹.

Ani odtwarzacze CD, ani magnetowidy VHS ni-

gdy nie by³y tak tanie, jak niektóre odtwarzacze

DVD. W tym miejscu mo¿na by poruszyæ w¹tek

taniej chiñskiej produkcji...

DCS P81 - to pozornie skromne

urz¹dzenie kosztuje 40 000 z³,

bo jest doskona³ym...

odtwarzaczem

CD/SACD.

Z DVD,

BluRay ani

HD nie ma nic

wspólnego, i nie

pochodzi z Chin.

– za te same pieni¹dze lepszy dŸwiêk
(w wydaniu dwukana³owym) dostarczy
wzmacniacz dwukana³owy, ni¿ wielo-
kana³owy (tu rozproszono œrodki nie
tylko na wiêcej koñcówek mocy, ale
i na dodatkowe wyposa¿enie – proce-
sor, tuner, bateriê gniazd itp.). Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e w przypadku am-
plitunera wielokana³owego nie istnie-
je, tak jak w przypadku wielokana³o-
wych systemów g³oœnikowych, prob-
lem miejsca i instalacji. Kupuj¹c ampli-
tuner wielokana³owy i parê g³oœników,
pozostawiamy sobie mo¿liwoœæ rozbu-
dowy systemu do formy wielokana³o-
wej – nie trzeba bêdzie sprzedawaæ
g³oœników przednich, wystarczy doku-
piæ pozosta³e. Natomiast posiadaj¹c
wzmacniacz stereofoniczny... no có¿,
nie dokupimy samych kana³ów przed-
nich, ale wcale nie bêdziemy musieli
sprzedawaæ wzmacniacza stereofo-
nicznego, aby kupiæ na jego miejsce
amplituner wielokana³owy. Mo¿na bo-
wiem tak po³¹czyæ wzmacniacz ste-
reofoniczny z amplitunerem wieloka-
na³owym, aby ten pierwszy obs³ugiwa³
kana³y przednie (lewy i prawy), zaró-

Koncepcja „sub-sat” pojawi³a siê ju¿

w czasach stereofonicznych, ale prawdzi-

wy rozkwit prze¿ywa w kinie domowym.

Infinity Modulus II to jeden z najlepszych

systemów w okolicach 5000 z³, z³o¿ony

z czterech jednakowych satelitów

dla kana³ów przednich i tylnych,

nieco wiêkszego g³oœnika centralnego

i subwoofera.
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I tutaj musimy zmierzyæ siê z naj-
wiêkszym wydatkiem. Zespo³y g³oœni-
kowe zawsze by³y, s¹ i chyba tym bar-
dziej bêd¹ najdro¿szym elementem
systemu audio – o ile chcemy zbudo-
waæ system dobrze zrównowa¿ony
pod wzglêdem jakoœci jego sk³ado-
wych. Nie mo¿na bowiem stosowaæ
najprostszej metody dzielenia ca³kowi-
tego bud¿etu przeznaczonego na za-
kup sprzêtu, na jednakowe czêœci „od-
delegowane”  poszczególnym  urz¹-
dzeniom. Nie nale¿y te¿ jednak formu-
³owaæ jakiejkolwiek innej œcis³ej regu³y,
¿e np. para kolumn powinna byæ dwa
razy dro¿sza od wzmacniacza stereo-
fonicznego lub trzy razy dro¿sza od
odtwarzacza CD, bowiem mo¿liwe s¹
ró¿ne sytuacje, których przestudiowa-
nie w tym opracowaniu nie jest mo¿li-

Cambridge Audio to jedna z brytyjskich

firm, które wyros³y z niskobud¿etowego

hi-fi, maj¹ niedokoñczony romans

z kinem domowym, ale nadal lubi¹

zajmowaæ siê urz¹dzeniami stereo.

Audiofilski komplecik z Cambridge –

odtwarzacz CD Azur 540C i wzmacniacz

Azur 540A, w cenie 3000z³.

wno przy odtwarzaniu muzyki, jak
i œcie¿ki dŸwiêkowej filmu, podczas
gdy amplituner zajmie siê pozosta³ymi
kana³ami. Co prawda nie wykorzysta-
my wszystkich jego koñcówek, ale to
¿adne zmartwienie. Wykorzystamy za
to jego procesory i wszystkie inne ga-
d¿ety.  Mo¿na  te¿  post¹piæ  w  innej
kolejnoœci  –  najpierw  kupiæ  amplitu-
ner, a póŸniej dodaæ do niego dobry

Technika

cyfrowa wkracza

do konstrukcji

wzmacniaczy.

Zestaw NuForce

P-8 plus

Reference 9 to

przedwzmac-

niacz i dwie

monofoniczne

koñcówki mocy

– czyli w sumie

kompletny

wzmacniacz

stereofoniczny,

tyle ¿e podany

w trzech

porcjach...

Tradycyjne stereo wraca z nowymi, doskona³ymi i niekoniecznie drogimi

urz¹dzeniami. Piêkny zestaw Denona – wzmacniacz PMA-700E i odtwarzacz

DC-700AE, kosztuje tylko 2800z³.

Wcale nie tajn¹ broni¹ firmy Marantz jest

audiofilski guru, Ken Ishiwata, który

dopieszcza i sygnuje wybrane urz¹dzenia

z oferty. Nowy wzmacniacz PMA7001

w wersji podstawowej kosztuje 2100,

a w wersji KI – 3300 z³. Do kompletu

polecamy odtwarzacz SA7001, zdobywcê

tegorocznej nagrody EISA.

wzmacniacz stereofoniczny. W ka¿dej
sytuacji bardzo wa¿ne bêd¹ dobre ko-
lumny przednie!

G£OŒNIKI ZAWSZE
             NAJWA¯NIEJSZE
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Bardzo solidne, zarówno

technicznie, jak i brzmienio-

wo – niemieckie monitory

Heco Celan 300. Kosztuj¹

3000 z³, ale mog¹ startowaæ

w zawodach ze znacznie

dro¿szymi.

W najnowszych projektach

(na zdjêciu – Triton 3, 8000 z³ para)

ESA kontynuuje swój styl: akustycznie

optymalne trapezoidalne obudowy,

najlepsze duñskie przetworniki, ale

tak¿e wprowadza nowy element –

rozsuniêcie g³oœników niskotonowego

i nisko-œrednio-tonowego, maj¹ce na

celu kompensowanie rezonansów

generowanych przez odbicia fal niskich

czêstotliwoœci od pod³ogi.

Dali Ikon 6 

– niebanalne duñskie kolumny

(membrany z domieszk¹ w³ókna

drzewnego, hybrydowa, kopu³kowo-

wstêgowa sekcja wysokotonowa),

o brzmieniu jasnym, œwie¿ym i ciep³ym

zarazem. O ile bêd¹ mia³y ku temu okazjê,

zademonstruj¹ ka¿demu, dlaczego na

dobre g³oœniki warto wydaæ 4000 z³.

Nawet? Tylko...

Kolumny Cabasse, oryginalne

w swoich konstrukcjach dziêki

zastosowaniu w³asnych, firmowych

materia³ów membran, zawsze graj¹ ¿ywo

dynamicznie, z mocnym i zwinnym basem

– tak jak wiêkszoœæ kolumn francuskich.

Moorea MT4 nie jest wyj¹tkiem.

we. Wypada wiêc tylko przyj¹æ bardzo
ogóln¹ wskazówkê, ¿e na zespo³y
g³oœnikowe nale¿y przeznaczyæ wiêcej
ni¿ na inne urz¹dzenia. Ta praktyka
ma swoje uzasadnienie w teorii – kon-
strukcja g³oœników i zespo³ów g³oœni-
kowych nie przechodzi zmian rewolu-
cyjnych, nadal wymaga du¿ej iloœci
surowców i pracy. Nie ma tu miejsca
na ekspansjê techniki cyfrowej i minia-
turyzacjê,  która  w  ci¹gu  ostatnich
dwóch dekad znacznie obni¿y³a kosz-
ty  i ceny  urz¹dzeñ  elektronicznych.
W swojej naturze zespo³y g³oœnikowe
s¹ po czêœci urz¹dzeniami, po czêœci
instrumentami. A prawdziwy fortepian
jest dzisiaj tak du¿y, jak by³ sto lat te-
mu. Nie mo¿na zminiaturyzowaæ fali
20 Hz; zawsze bêdzie mia³a siedemna-
œcie metrów d³ugoœci. Na szczêœcie
nie oznacza to, ¿e aby odtwarzaæ naj-
ni¿szy bas, nasze kolumny musz¹ mieæ
17 metrów, ale coœ jest na rzeczy...
I w  tej dziedzinie mo¿na odnotowaæ
postêp, przede wszystkim dziêki za-
awansowanym technikom obliczenio-
wym i pomiarowym, i coraz wiêksze-
mu doœwiadczeniu wszystkich kon-
struktorów, ale – i mo¿e na szczêœcie –
z roku na rok nie pojawiaj¹ siê nowe
generacje kolumn, które deklasowa³y-
by poprzednie. Kupuj¹c dobre kolum-
ny i sporo za nie p³ac¹c, ku-
pujemy zarówno przepustkê
do dobrego brzmienia, jak
i produkt, który przez wiele

lat nie zestarzeje siê „moralnie” – co
jest problemem praktycznie wszyst-
kich innych urz¹dzeñ audio-wideo,
szybko degradowanych przez swo-
ich nastêpców.
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Brytyjska firma Arcam znana jest raczej z tradycyjnych „klocków” - niezale¿nych

wzmacniaczy i odtwarzaczy – ale jeden z jej najnowszych produktów integruje we

wspólnej obudowie wzmacniacz, czytnik CD i tuner. Taka koncepcja nie jest nowa,

ale CD-amplituner Arcama oferuje te¿ wysok¹ jakoœæ dŸwiêku, w tañszych urz¹dzeniach

tego rodzaju wczeœniej niespotykan¹.

U niektórych audiofilów funkcjonuj¹
w domu dwa niezale¿ne systemy – je-
den stereofoniczny do odtwarzania
muzyki, drugi „rodzinny” kina domo-
wego – nie ma sensu forsowaæ w jego
sk³adzie drogich komponentów audio,
a zw³aszcza zespo³ów g³oœnikowych,
o ile system ten nie s³u¿y zbyt czêsto
do s³uchania muzyki. Wreszcie, je¿eli
kogoœ na to staæ, to po zapewnieniu
sobie bardzo dobrego dŸwiêku z uk³a-
du stereofonicznego, mo¿e bawiæ siê
dalej w podnoszenie jakoœci pozosta-
³ych kana³ów, lub nawet budowaæ
odrêbny, wysokiej klasy system kina
domowego, w specjalnie do tego celu
przygotowanym pomieszczeniu.

Ale coraz silniej zaznacza siê te¿ in-
ny kierunek rozwoju systemów audio-
wizualnych, prowadz¹cy nie do ich se-
parowania, ale ich integrowania, nawet
je¿eli korzystamy z nich w ró¿nych po-
mieszczeniach. Tzw. instalacje lub
multiroom mog¹ byæ czêœci¹ wiêkszej
ca³oœci – „nowoczesnego domu”. To
znowu ca³y przemys³ i ogromna wie-
dza specjalistyczna – tutaj niewiele da
siê zrobiæ w³asnym sumptem, bez
pomocy instalatorów. Kto jednak
decyduje siê na tego rodzaju roz-
wi¹zania, zwykle w du¿ym, nowym
apartamencie lub domu, jest przygo-
towany na ich zatrudnienie. Najprost-
sze systemy mo¿na uruchomiæ samo-
dzielnie, mo¿liwoœci te ponownie ot-
wieraj¹ nowoczesne amplitunery, któ-
re pozwalaj¹ na niezale¿n¹ obs³ugê
dwóch lub trzech stref. Gdy potrzeba
nag³oœniæ wiêcej pomieszczeñ, trzeba
ju¿ siêgn¹æ po wyspecjalizowane urz¹-
dzenia zwane kontrolerami. „zbieraj¹”
one sygna³y ze Ÿróde³, kieruj¹ je do
wybranych pomieszczeñ, odbieraj¹

Do popularnego iPoda

specjalne stacje dokuj¹ce

przygotowuje wiele firm

– najnowsza propozycja JBL-a

jest bardzo efektowna. Do Radiala

mo¿na te¿ pod³¹czyæ, za pomoc¹ z³¹cza

USB, inne urz¹dzenia przenoœne. System

g³oœnikowy to dwa przetworniki szeroko-

pasmowe plus subwoofer.

Cena – 1300 z³.

komendy do urz¹dzeñ z klawiatur
œciennych i czujników podczerwieni,
wzmacniaj¹ sygna³y do ka¿dej ze stref.
Przysz³oœci¹ jest tu komunikacja bez-
przewodowa, która wyeliminuje naj-
wiêksz¹ bol¹czkê tego typu instalacji,
i pozwoli myœleæ o nich nie tylko tym,
którzy w nowym domu jeszcze nie po-
³o¿yli tynku...

W systemach multiroom coraz wiêk-
sz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê serwery
(banki) muzyczne, czyli odtwarzacze
CD zawieraj¹ce twarde dyski i potrafi¹-
ce kompresowaæ muzykê z p³yt do for-
matu MP3. Pojemnoœæ wewnêtrznych
dysków twardych stosowanych w ser-
werach siêga takich poziomów, które
daj¹ mo¿liwoœæ zgrania nawet kilku-
nastu tysiêcy albumów. Oczywiœcie,
by zape³niæ taki dysk, przeciêtny u¿yt-
kownik musi posi³ko-
waæ siê interne-
tem, wiêc ka¿dy
serwer jest
zaopatrzony
w modem.

Przenoœne

odtwarzacze DVD co prawda

nie s¹ i nigdy nie bêd¹ tak

ma³e jak „empetrójki”,

ale s¹ ratunkiem podczas

d³ugich samochodowych

podró¿y – i dlatego maj¹ zwykle

wejœcie na 12-V zasilacz. LG

DP181 kosztuje 1000 z³ i jest

wyposa¿ony w panorami-

czny, 7-calowy wyœwietlacz.

INSTALOWAÆ LUB
              PRZENOSIÆ
Domowe systemy audio mog¹ przy-

bieraæ bardzo ró¿ne formy, ale od kie-
dy w ogóle sta³o siê mo¿liwe konstruo-
wanie sprzêtu, który mo¿na zabraæ ze
sob¹ w podró¿, na ulicê lub na pla¿ê,
natychmiast zdoby³ on popularnoœæ –
nawet gdy nie by³ jeszcze wcale zbyt
wygodny. Tym bardziej rozwijaj¹ca siê

technika cyfrowa, a wraz ni¹ tym szyb-
ciej postêpuj¹ca miniaturyzacja, daj¹
coraz wiêksze pole do popisu dla
urz¹dzeñ przenoœnych, których wiel-
koœæ jest ju¿ wrêcz dowolnie ma³a.
Kompresja MP3 umo¿liwi³a szybkie
œci¹ganie plików z internetu i przecho-
wywanie du¿ych kolekcji w miniaturo-
wych urz¹dzeniach z mikroprocesoro-
w¹ pamiêci¹ fleszow¹. Wbudowanie
w rejestratory MP3 twardych dysków
jeszcze bardziej powiêksza ich mo¿li-
woœci, ale okazuje siê, ¿e ju¿ pamiê-
ci fleszowe zupe³nie nam wystarcz¹,
i w ostatnim okresie widaæ by³o raczej
dalszy rozwój tego typu, najmniejszych
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deo, nawet je¿eli w pewnym stopniu s³u¿¹-
cy dzikim kaprysom i próbuj¹cy kaprysy te
pobudziæ do ¿ycia, jednak posuwa sprawy
naprzód, chocia¿ czasami trochê w bok...
By³oby zrzêdliwym pesymizmem s¹dziæ, ¿e
nasza natura i potrzeby zdegenerowa³y siê
na przestrzeni lat, i kiedyœ nasze marzenia
by³y konstruktywne i zacne, a dzisiaj s¹ to
tylko godnymi po¿a³owania zachciankami,
które prowadz¹ cywilizacjê na manowce.
Zreszt¹ mo¿na mieæ nadziejê, ¿e ka¿dy fa³-
szywy kierunek rozwoju prêdzej czy póŸniej
zostaje przez rynek odrzucony. Na przyk³ad
ekspansja kina domowego doprowadzi³a
do tak bujnego rozwoju ró¿nych standar-
dów, formatów i funkcji, ¿e przeciêtny u¿yt-
kownik nie jest w stanie go opanowaæ.
Utrudnia to zarówno u¿ytkowanie sprzêtu,
a nawet jego wybór, czyli podjêcie decyzji
o zakupie. O ile pierwszym problemem pro-
ducenci specjalnie by siê nie przejmowali,

Silne sprzê¿enie urz¹dzeñ audio-wideo
z komputerem w niektórych nowoczesnych
instalacjach nie powinno prowadziæ do
wniosku, ¿e komputer po prostu zast¹pi
sprzêt audio – bo có¿ mog³oby to znaczyæ?
Technikê cyfrow¹, mikroprocesory itp. ma-
my w klockach audio ju¿ od dawna, co naj-
mniej od czasów wprowadzenia odtwarza-
czy CD. Mo¿na widzieæ komputer jako urz¹-
dzenie, ale nawet je¿eli bêdzie on stano-
wi³ 99% ca³ego uk³adu, to ostatecznie i tak
bêdzie s³u¿y³ nie sobie samemu, ale dzia³a-
niu okreœlonych funkcji – w tym interesuj¹-
cych nas tutaj funkcji audio i wideo. I ka¿de
urz¹dzenie, które dostarcza nam dŸwiêk,
mamy prawo nazywaæ urz¹dzeniem audio,
a dostarczaj¹ce obraz – urz¹dzeniem wi-
deo, choæby nawet na zewn¹trz wygl¹da³y
i swoj¹ konstrukcj¹ znacznie bardziej przy-
pomina³y dzisiejsze komputery, a nie wczo-
rajsze wzmacniacze, odtwarzacze czy tele-
wizory. Ale nawet takie przeobra¿enia nie
musz¹ spowodowaæ, ¿e zupe³nie znikn¹
tradycyjne typy urz¹dzeñ, do widoku i dzia-
³ania których byliœmy przyzwyczajeni przez
dziesi¹tki lat. S¹ bowiem takie urz¹dzenia,
i to najbardziej podstawowe i niezbêdne dla
reprodukcji dŸwiêku, jak zespo³y g³oœniko-
we, które w swojej podstawowej zasadzie
dzia³ania – zamieniania pr¹du elektryczne-
go na dŸwiêk – jeszcze d³ugo, a mo¿e i ni-
gdy nie bêd¹ wykorzystywaæ techniki cyf-
rowej, i nie bêd¹ nawet przypominaæ kom-
putera. Coraz wiêcej wzmacniaczy opiera
siê na technice cyfrowej, ale przecie¿ nie
wzmacniacze lampowe. A ju¿ z definicji nie
mo¿e byæ urz¹dzeniem cyfrowym gramo-
fon analogowy... No dobrze, ale po co
wspominaæ zesz³oroczny œnieg? Czy dzi-
siaj produkuje siê jeszcze wzmacniacze
lampowe i gramofony analogowe? Tak. I to
jest w³aœnie fenomen audio (i nie tylko) – ¿e
mimo spirali udoskonaleñ, nowych techno-
logii, konwergencji itp., wci¹¿ s¹ pasjonaci,
którzy szanuj¹ dawne rozwi¹zania, ba,
twierdz¹ ¿e s¹ one lepsze. Czasami siê my-
l¹, ale czasami maj¹ racjê. Dobry gramofon
analogowy, z wysokiej klasy wk³adk¹, pra-
wid³owo wyregulowany, z dobrze utrzyma-
nej, romantycznej czarnej p³yty mo¿e do-
starczyæ dŸwiêk pod pewnymi wzglêdami
lepszy, ni¿ wysokiej klasy odtwarzacz CD,

nie mówi¹c o DVD. Nie jest to zabawa dla
ka¿dego, wymaga znajomoœci rzeczy, cier-
pliwoœci i swoistej celebracji, ale te¿
w³aœnie dlatego poci¹ga ludzi, którzy nie
chc¹, aby ich ulubion¹ muzykê odtwarza³
komputer, lecz urz¹dzenie „z dusz¹”. Este-
tyczna unifikacja du¿ej czêœci nowoczesne-
go sprzêtu audio-wideo, jego wizualna bez-
osobowoœæ i lakonicznoœæ, ale w po³¹cze-
niu ze skomplikowaniem funkcji i obs³ugi,
wywo³uje chêæ obcowania z urz¹dzeniami

Ta potê¿na „radiostacja” z radiem ma

najmniej wspólnego (chocia¿ tuner przy

okazji siê znajdzie), znacznie wiêcej

z kinem i komputerem – to D2, najlepszy

procesor  dŸwiêku dookólnego kanadyj-

skiej firmy Anthem. Stado przetworników,

prze³¹czników sygna³ów wizyjnych, opcje

multiroom, wszelkie inna cuda techniki AV

kosztuj¹ hurtem 32 000 z³...

z dawnej epoki – maj¹cymi bardziej indywi-
dualny charakter, ale i bardziej zrozumia³y-
mi w sposobie dzia³ania. Dlatego wœród au-
diofilów renesans prze¿ywa gramofon,
lampa, albo chocia¿ du¿e, wychy³owe
wskaŸniki we wzmacniaczu. Ale i zupe³nie
racjonalne przes³anki powinny przekonaæ
niejednego, ¿e zamiast telewizora, mo¿e le-
piej kupiæ g³oœniki, i to nie siedem byle ja-
kich, ale dwa dobre. Taka wiedza i takie
sentymenty s¹ jednak udzia³em mniejszoœ-
ci, bo wiêkszoœæ pop³ynie na falach kolej-
nych trendów.

Z drugiej strony, przecie¿ nie wszystko
co stare i archaiczne, jest lepsze i m¹drzej-
sze. Ostatecznie rozwój techniki audio–wi-

to drugi zmusza ich do myœlenia. Produ-
cenci musz¹ ze sob¹ konkurowaæ, wy-
ró¿niaæ siê, i do tej pory za najsilniejsz¹
broñ uwa¿ali wyposa¿anie swoich produk-
tów w jak najwiêksz¹ liczbê funkcji, jednak
w niektórych kategoriach sprzêtu dosz³o do
„przegiêcia” i przesytu, którego klienci ma-
j¹ ju¿ doœæ. Od kilku lat zaznacza siê wiêc
nowy trend – na urz¹dzenia nowoczes-
ne, dobrze wyposa¿one, ale funkcjonalne
w sposób ergonomiczny – nieprze³adowa-
ne, ³atwe i przyjemne w obs³udze, skon-
centrowane na podstawowych funkcjach,
dopasowane do potrzeb i mo¿liwoœci po-
tencjalnego u¿ytkownika.
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urz¹dzeñ. Na tym siê oczywiœcie nie
skoñczy, czas niezale¿nych rejestrato-
rów MP3 te¿ jest policzony, bo zostan¹
one wch³oniête przez telefony komór-
kowe, które z kolei, po powrocie u¿yt-
kownika  do  domu,  bêd¹  dokowane
w ministacjach pod³¹czonych do dwóch
miniaturowych g³oœników. Z audiofils-
kim podejœciem do jakoœci nie ma to
nic   wspólnego,   ale   swój   sens  ma.
A skoro zeszliœmy ju¿ na margines za-
interesowañ audiofila, przejdŸmy bez-
boleœnie do urz¹dzeñ z audio nie ma-
j¹cych nic wspólnego – jednak najbar-
dziej dzisiaj po¿¹danych przez Kowal-
skiego, p³askich wyœwietlaczy.

Wyœwietlacze  plazmowe  (PDP)
i ciek³okrystaliczne (LCD) sta³y siê ma-
rzeniem mas, jeszcze zanim na to za-
s³ugiwa³y. Na szczêœcie, na bardzo
drogie produkty pierwszych generacji
staæ by³o tylko nielicznych najbogat-
szych, wiêc ewentualnie tylko oni mu-
sz¹ siê teraz martwiæ, ¿e nowe mode-
le s¹ zarówno znacznie lepsze, jak
i znacznie tañsze. Tak naprawdê dopie-
ro teraz jakoœæ osi¹gniêta przez oby-
dwie p³askie technologie doszlusowa-
³a do poziomu tradycyjnych telewizo-
rów CRT sprzed kilku lat, a du¿e prze-
k¹tne sta³y siê dostêpne za strawn¹
cenê. Oczywiœcie ju¿ za rok wyœwietla-
cze bêd¹ jeszcze lepsze i jeszcze
tañsze, ale jak napisaliœmy w innym
miejscu, nie mo¿na wiecznie czekaæ...

Hitachi jest jedn¹ z firm japoñs-

kich, które w ostatnich latach

zupe³nie zmieni³y profil. Dawniej

produkowa³a sprzêt audio, potem

s³uch o niej zagin¹³, a niedawno

objawi³a siê jako specjalista od

wyœwietlaczy – i to bardzo

dobrych. 42-calowa 42PD9700, za

13 500 z³, jest jedn¹ z najlepszych

w tym rozmiarze.

32-calowy wyœwietlacz

LCD 32PF9830  Philipsa

nale¿y do najciekaw-

szych i najstaranniej

dopracowanych,

zawieraj¹c system

Ambilight i zaawanso-

wan¹ sekcjê g³oœników.

Luksus kosztuje – w tym

przypadku trochê

ponad 13 000 z³

P£ASKIE JU¯
              DOŒÆ DOBRE

              PDP CZY LCD?

P³askie wyœwietlacze s¹ obecnie
produkowane g³ównie w dwóch tech-
nologiach – PDP  i LCD, a producenci
je dostarczaj¹cy dziel¹ siê generalnie
na trzy grupy – specjalistów od plaz-
my, którzy LCD siê nie tykaj¹ (np. Pio-
neer, Hitachi), mistrzów od LCD, któ-

Aktualna linia plazm Panasoni-

ca zawiera dwie przebojowe

plazmy 42-calowe. Najlepszy

model TH-42PV600E kosztuje

prawie 10 000 z³, ale o 2000 z³

tañsza wersja dysponuje t¹

sam¹ doskona³¹ technologi¹

i parametrami obrazu, a jest

tylko s³abiej wyposa¿ona

w dodatki.Sony jednoznacznie postawi³o na technologiê

LCD, i zwiêksza zasiêg tego typu wyœwietlaczy

w kierunku wiêkszych przek¹tnych. Dzisiaj

siêgaj¹ one ju¿ 50 cali, a 40-calowa Bravia

KDL-40V2000 jest po¿n¹ alternatyw¹ dla 42

calowych plazm, które do niedawna rz¹dzi³y

w tym formacie.

rzy PDP zostawili w spokoju (np. So-
ny), oraz najwiêksz¹ grupê firm, oferu-
j¹c¹ i jedno, i drugie (Panasonic, Phi-
lips, LG, Samsung). W naturalny spo-
sób pojawia siê pytanie: która techno-
logia jest lepsza? Na skutek ró¿nych
orientacji przynajmniej niektórych firm,

fo
t. 
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spotykamy siê z rozbie¿nymi opinia-
mi, czasami przedstawiaj¹cymi zalety
i wady w skrajnym œwietle. Do niedaw-
na wybór by³ jednak u³atwiony – LCD
zajmowa³o siê mniejszymi przek¹tny-
mi, a PDP wiêkszymi, wiêc kto chcia³
cieszyæ siê du¿ym obrazem, tak czy
inaczej musia³ kupiæ plazmê. Ale LCD
prowadzi systematyczn¹ ekspansjê
w kierunku wiêkszych przek¹tnych,
i obecnie w okolicach 40-42 cali mamy
konkurencjê obydwu technologii, tym
bardziej za¿art¹, ¿e jest to wielkoœæ
najpopularniejsza wœród klientów, jako
¿e ceny tak relatywnie du¿ych wy-
œwietlaczy znacznie spad³y. Czêsto
wyolbrzymiane ró¿nice eksploatacyjne
– pobór mocy, „wypalanie” pikseli,
mo¿na uznaæ za przypisane w podob-
nym stopniu obydwu technologiom,
i ju¿ zredukowane do poziomu, którym
nie musimy siê przejmowaæ.

W  dziedzinie  jakoœci  obrazu,  za
podstawowy mankament LCD uznaje
siê d³ugi czas reakcji, powoduj¹cy roz-
mazywanie i smugi przy bardzo dyna-
micznych obrazach, i ni¿szy od plaz-
my kontrast, zwi¹zany przede wszyst-
kim ze s³ab¹ czerni¹. Problemem plaz-
my s¹ refleksy od szyby i ni¿sza si³a
œwiecenia. Generalnie plazma – przy-
najmniej do tej pory – by³a rozwi¹za-
niem bardziej „kinowym”, gwarantuj¹-
cym wy¿sz¹ jakoœæ obrazu przy choæ-
by czêœciowym zaciemnieniu po-
mieszczenia, natomiast LCD to propo-
zycja telewizora bardziej uniwersalne-
go, do eksploatacji w dzieñ i w nocy.

NASZE ZMYNASZE ZMYNASZE ZMYNASZE ZMYNASZE ZMYS£S£S£S£S£Y S¥ PO£¥CZONEY S¥ PO£¥CZONEY S¥ PO£¥CZONEY S¥ PO£¥CZONEY S¥ PO£¥CZONE

Ciekawe bêdzie spojrzenie na
sprawê jakoœci g³oœników i ogólnie
brzmienia z innej perspektywy,
która praktycznie w ogóle nie jest
poruszana w miesiêcznikach au-
diofilskich, ani tym bardziej przez
sprzedawców w sklepach. I tu

i tam obowi¹zuj¹ bowiem pewne sche-
maty argumentowania i przekonywania
czytelników czy klientów do takich lub in-
nych opcji sprzêtowych, systemów stereo-
fonicznych albo wielokana³owych. Abstra-
huj¹ one jednak od pewnych szczególnych,
ale wa¿nych zdolnoœci percepcyjnych,
zwi¹zanych z zale¿noœci¹ miêdzy bodŸca-
mi dŸwiêkowymi a wzrokowymi. Nasze
zmys³y s¹ po³¹czone, i inaczej s³yszymy,
gdy tylko s³uchamy, a inaczej,  gdy  ponad-
to  ogl¹damy.  Trzeba powiedzieæ tak: gdy
ogl¹damy, przede wszystkim widzimy,
a w drugim rzêdzie s³yszymy. Nasz zmys³
wzroku ma priorytet nad zmys³em s³uchu –
o ile p³ynie do nas i obraz, i dŸwiêk. Dopie-
ro uwzglêdnienie tej korelacji mo¿e nas do-
prowadziæ do racjonalnych wniosków przy
kompletowaniu sprzêtu. Jak ju¿ wczeœniej
zwróciliœmy uwagê, nale¿y spodziewaæ
siê, ¿e mimo wielkiego apetytu na nowo-
czesne p³askie telewizory, wiêkszoœæ z nas
czêœciej bêdzie korzystaæ z mo¿liwoœci od-
twarzania dŸwiêku, ni¿ obrazu – nieko-
niecznie siadaj¹c w fotelu, ale choæby s³u-
chaj¹c radia podczas ró¿nych codziennych
czynnoœci. Wychodz¹c z tego za³o¿enia

mo¿na twierdziæ, ¿e lepiej kupowaæ syste-
my stereo, a to co w nich najcenniejsze –
dobre kolumny – powinny byæ oczkiem
w g³owie nie tylko dla audiofila. Wiêkszoœæ
z nas jest w stanie doceniæ dobre brzmie-
nie, czêsto wbrew pocz¹tkowym uprzedze-
niom. Dlatego je¿eli decydujemy siê na ki-
no domowe i towarzysz¹cy mu system
wielokana³owy, to równie¿ powinniœmy
wydaæ sporo pieniêdzy na dobre g³oœniki,
proporcjonalnie do jakoœci obrazu; prze-
cie¿ nici z efektu, jeœli dobremu obrazowi
towarzyszyæ bêdzie s³aby dŸwiêk... i tu
b³¹d. Ca³e ostatnie zdanie Ÿle opisuje sytu-
acjê. Jeœli bowiem bêdziemy ogl¹daæ film,
to dobry dŸwiêk te¿ siê przyda, ale bêdzie
on mia³ zupe³nie inne, znacznie mniejsze
znaczenie ni¿ wtedy, gdy tylko s³uchamy
muzyki – nasza percepcja skupi siê na ob-
razie. I dlatego, o ile pierwsz¹ rzecz¹, o ja-
k¹ nale¿y zadbaæ w uniwersalnym syste-
mie audio-wideo, jest para jak najlepszych
g³oœników przednich, przez które bêdziemy
g³ównie s³uchaæ muzyki, to ostatni¹ rze-
cz¹, o jak¹ musimy siê martwiæ, jest ja-
koœæ wszystkich pozosta³ych g³oœników,
wspó³pracuj¹cych przy odtwarzaniu do-
okólnej filmowej œcie¿ki dŸwiêkowej.
Wskazówka ta nie odnosi siê rzecz jasna
do systemów, których wa¿nym zadaniem
ma byæ odtwarzanie wielokana³owych na-
grañ muzycznych, ale jak na razie to zupe³ny
margines zainteresowañ audiofilów, a tym
bardziej rynku masowego.

Firma NAD, mimo ¿e produkuje równie¿ ekskluzyw-

ny hi-end (tegoroczna nagroda EISA), chyba ju¿ na

zawsze kojarzona bêdzie z niedrogimi, dobrymi

wzmacniaczami stereofonicznymi – rekord

sprzed wielu lat, kiedy sprzedano ileœ-tam

milionów niskobud¿etowego modelu 3020,

ani nie zosta³ pobity, ani zapomniany.

Najnowszy 325BEE, za 1700 z³, jest

kontynuatorem tej tradycji.

Jeden z najwiêkszych dostêpnych na

rynku wyœwietlaczy – 71-calowa plazma LG

71PY10. Przy takim wymiarze, aby nie

widzieæ pikselizacji, nawet przy pe³nej

rozdzielczoœci HD (1920:1080) i takim te¿

dostarczonym sygnale, nale¿y zachowaæ

odpowiedni dystans miêdzy ogl¹daj¹cym

a ekranem... pomaga w tym cena

– 300 000 z³.

fot. Philips 37PF9731
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Ekskluzywna plazma nie ma jednak
monopolu na udzia³ w systemach wy-
sokiej  klasy  kina  domowego.  Tam,
gdzie tylko s¹ na to warunki, zdecydo-
wanie rekomendowana jest projekcja
przednia – czyli z projektorem zawie-
szonym pod sufitem, rzucaj¹cym stru-
mieñ œwiat³a na du¿y bia³y ekran przed
nami. Czyli – prawdziwe kino. Tutaj do-
stêpne  s¹  dwie  technologie – LCD
i DLP. Pierwsze z nich s¹ generalnie
tañsze, ale najlepsze z nich oferuj¹
bardzo dobry obraz. Ceny projektorów
DLP siêgaj¹ bardzo wysokich pu³a-
pów, ale coraz czêœciej zdarzaj¹ siê
i doœæ tanie, w cenie porównywalnej
do np. 42-calowej plazmy. A efekt –
znacznie lepszy. Trzeba tylko uzyskaæ
zgodê domowników na powieszenie
du¿ego klocka pod sufitem salonu, i na
zainstalowanie du¿ego ekranu (mo¿e
zje¿d¿aæ na windzie). Albo przygoto-
waæ oddzielny pokój, do którego z ko-
lei inni domownicy bêd¹ wchodziæ po
uzyskaniu naszej zgody.

Dwa lata temu pojawi³y siê pierwsze
telewizory ze znaczkiem HD Ready.
Ich rzeczywista rozdzielczoœæ wynosi³a
480x850, i do dzisiaj wiele nawet 42-
calowych plazm na tym poprzestaje.
Tymczasem standardów HD jest wiele,
a okreœlony niedawno dla HDTV wyno-
si 1080p x 1920, stawia wiêc znacznie
wiêksze wymagania wyœwietlaczom,
które mia³yby byæ zdolne do pokaza-
nia takich cudów w pe³nej krasie. Tele-
wizorów w takiej rozdzielczoœci jest na
razie bardzo niewiele i s¹ one bardzo
drogie, co oczywiœcie nied³ugo uleg-
nie zmianie. Ale zawsze pamiêtajmy,
¿e nie tylko rozdzielczoœæ decyduje
o jakoœci obrazu, który mo¿e byæ lep-
szy z telewizora o mniejszej liczbie lini-
i, ale lepszych kolorach i kontraœcie.
Aby wykorzystaæ potencja³ wysokiej
rozdzielczoœci telewizora, trzeba do
niego dostarczyæ podobny sygna³ –
ogl¹daj¹c „zwyk³¹” telewizjê nie zoba-
czymy ani o jotê wiêcej. Ale pod tym
wzglêdem sytuacja nied³ugo zmieni
siê na lepsze, bo sygna³ 1080p zbli¿a

siê do nas z kilku kierunków. Prêdzej
czy póŸniej, jednak chyba ju¿ nieod-
wo³alnie, tymczasem niedostêpny Blu-
Ray  lub  HD DVD  wreszcie  zagoœci
w naszych systemach, sygna³ 1080p
dostarczy nam te¿ telewizja wysokiej
rozdzielczoœci, a tak¿e... DVD. Naj-
nowsze, najlepsze, na razie raczej dro-
gie, odtwarzacze DVD zawieraj¹ „ups-
kalery”, które potrafi¹ zwiêkszyæ roz-
dzielczoœæ standardowych sygna³ów
do pe³nego 1080p. Nie jest to jednak
zas³uga samych odtwarzaczy DVD, ale
procesorów, które mog¹ zostaæ zaim-
plementowane równie¿ w innych urz¹-
dzeniach systemu AV – i pojawiaj¹ siê
te¿ w najnowszych amplitunerach wie-
lokana³owych. Wprowadzone do od-
twarzaczy DVD mog¹ podnieœæ jakoœæ
odczytywanych  przez  niego  p³yt,
a dzia³aj¹ce w ramach amplitunerów,
które  s¹  centralami  systemów  AV,
zbieraj¹cymi i rozsy³aj¹cym wszystkie
sygna³y, mog¹ pomóc obrazowi nade-
s³anemu równie¿ z innych Ÿróde³.

Tak czy inaczej, nawet gdyby nagle
idea BluRay i HDTV upada³a, to i tak,
dziêki upskalerowi, bêdziemy mieli
coœ na kszta³t HD! I mo¿e dlatego...
BluRay i HD DVD, po przedwczesnych
zapowiedziach o rych³ym ich wprowa-
dzeniu, teraz siê przyczai³y i czekaj¹ –
je¿eli upskalery zrobi¹ karierê, nowe
formaty strac¹ swój urok, i mog¹ nie
spotkaæ siê z odpowiednio masowym
zainteresowaniem  rynku.  Przypomi-
na³oby  to  historiê  formatów  audio
SACD i DVD-A – walcz¹c ze sob¹,
przegapi³y moment, w którym mia³y
szansê na ekspansjê, a dzisiaj dosko-
na³e i niedrogie odtwarzacze CD, dziê-
ki nowemu oprogramowaniu wyciska-
j¹ ze starego formatu, wszystko, co au-
diofil chce us³yszeæ. Wiêksza pojem-
noœæ p³yty BluRay mog³aby byæ w tej
sytuacji wykorzystana nie do zwiêk-
szenia   rozdzielczoœci   zapisu,   ale
zwiêkszenia jego czasu. Tylko po co to
komu? Dwie godziny, jakie otrzymuje-
my z p³yty DVD, w praktyce zupe³nie
nam wystarczy, a je¿eli d³u¿szy film
zostaje podzielony na dwie p³yty, niko-
mu to nie przeszkadza. Prognozowa-
nie  rozwoju  rynku  jest  coraz  trud-
niejsze, nawet dla takich wyjadaczy jak
redaktorzy Audio...

 Andrzej Kisiel

NAJLEPSZE WISI
              POD SUFITEM

Projektory w technologii LCD

kosztuj¹ mniej ni¿ jakiekolwiek plazmy,

potrafi¹ wykreowaæ obraz wiêkszy ni¿

jakiekolwiek plazmy, mog¹ z powodze-

niem pracowaæ w jasnych pomieszcze-

niach... tylko nie s¹ p³askie, i trzeba je

powiesiæ pod sufitem. Epson EMP-S4

kosztuje 3200 z³, i obraz o przek¹tnej

60 cali wyœwietli ju¿  z odleg³oœci

1,7 metra.

1080p Z RÓ¯NYCH
              ZRÓDE£

Rotel RDV-1092 jest przedstawicielem na razie nielicznej grupy

odtwarzaczy DVD z upskalerami wizji do  najwy¿szej dla HD specyfikacji, czyli 1080x1920.

Oznacza to, ¿e nawet ni¿szej rozdzielczoœci sygna³, jaki znajdziemy na p³ytach DVD,

mo¿e zostaæ „podci¹gniêty” do HD. Ale pamiêtajmy, ¿e ostateczny efekt bêdzie zale¿a³

od mo¿liwoœci samego urz¹dzenia wyœwietlaj¹cego (plazmy, LCD, projektora).

              NA CO CZEKAMY?
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Dynaudio to jedna z firm,

dziêki którym Duñczycy zdobyli s³awê

g³oœnikowych specjalistów. Dynaudio

samodzielnie buduje swoje konstrukcje,

dysponuj¹c w³asn¹ technologi¹

i produkcj¹ przetworników. W ma³ym

Focusie 110 widzimy g³oœnik nisko-

œredniotonowy o nadzwyczaj du¿ej

cewce (st¹d tak du¿a wypuk³a czêœæ

centralna membrany) i klasyczn¹

jedwabn¹ kopu³kê.

Œwiat  zespo³ów  g³oœnikowych  to
ogromny wybór odmiennych konstrukcji,
ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹, dro¿noœci¹,
iloœci¹ i rodzajem przetworników, materia-
³ami membran... bardzo trudno jest przed-
stawiæ w krótkiej formie nawet podstawo-
we wskazówki dotycz¹ce racjonalnych
podstaw wybierania odpowiednich kolumn
– zbyt wiele jest wyj¹tków od regu³, aby
w ogóle mówiæ o jakichkolwiek regu³ach...
Pierwszy przyk³ad: wydaje siê, i¿ w tym
celu konstruowane s¹ bardziej skompliko-
wane uk³ady trójdro¿ne, aby by³y lepsze od
dwudro¿nych. Ale jak wiele jest tanich, na-
prawdê pod³ej jakoœci kolumn trójdro¿-
nych, a jak wiele doskonale brzmi¹cych
(niekoniecznie drogich) kolumn dwudro¿-
nych... wa¿na jest bowiem te¿, a nawet
przede wszystkim, jakoœæ zastosowanych
przetworników. A te, w tanich i rozbudo-
wanych kolumnach, s¹ byle jakie – bo
przecie¿ bud¿et konstrukcji nie pozwala na
zastosowanie lepszych. A skoro tak, to
mo¿na by jednak próbowaæ ustaliæ pewien
pu³ap ceny, poni¿ej którego nie nale¿y, mi-
mo pokus, wybieraæ kolumn trójdro¿nych,
ale co najwy¿ej dwuipó³dro¿ne, albo dwu-
dro¿ne. Ale œcis³ych granic nie ma, bo mo-
g¹ te¿ siê zdarzyæ wyj¹tkowe, dobre i nie-
drogie, kolumny trójdro¿ne... Drugi przy-
k³ad – generalnie „wiêcej basu” promieniu-

j¹ wiêksze g³oœniki niskotonowe, ale czêsto
– coraz czêœciej – nawet najni¿sze tony
potrafi¹ przetwarzaæ i mniejsze g³oœniki,
dziêki nowoczesnym konstrukcjom uk³adu
drgaj¹cego zdolnego do pracy z du¿ymi
wychyleniami – czego jednak nie zobaczy-
my, ogl¹daj¹c kolumnê z zewn¹trz. Trudno
te¿ oceniaæ jakoœæ zespo³ów g³oœnikowych
na podstawie parametrów – po pierw-
sze s³abo odnosz¹ siê do rzeczywistych
brzmieniowych mo¿liwoœci, po drugie s¹
bardzo czêsto nieprecyzyjne, czy wrêcz fa³-
szywe. Dlatego kupowanie zespo³ów
g³oœnikowych to wspania³a, ale trudna za-
bawa – wybór i ró¿norodnoœæ ogromna,
a pomocy znik¹d... Ostatecznie jednak
wiêkszoœæ kolumn renomowanych marek
reprezentuje przyzwoity poziom, wiêc ryzy-
ko „wpadniêcia na minê” nie jest du¿e. Uni-
kajmy zadziwiaj¹co okaza³ych kolumn za
niewielkie pieni¹dze, w tym zw³aszcza pro-
duktów firm „no name”. Nie unikajmy za to
mo¿liwoœci pos³uchania – ró¿nice brzmie-
niowe miêdzy kolumnami s¹ o rz¹d wiel-
koœci wiêksze, ni¿ miêdzy innymi urz¹dze-
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niami. Kupuj¹c w ciemno dobre kolumny
dobrej firmy, najczêœciej nie bêdziemy za-
wiedzeni. Gdybyœmy jednak porównali je
z kilkoma innymi, mog³oby siê okazaæ, ¿e
wœród tych innych s¹ w³aœnie takie, których
brzmienie szczególnie nam siê podoba.


