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A n d r z e j K i s i e lA n d r z e j  K i s i e l

kinoi muzyka w domu

Wielu klientom rynek Audio-Video kojarzy si

dzisiaj przede wszystkim z p askimi telewizorami, 

wysok  rozdzielczo ci  i kinem domowym. Te trzy 

has a uda o si  wypromowa  i wprowadzi  do 

wiadomo ci mas; s  one wietn  motywacj , aby 

pomy le  o zakupie nowego sprz tu, zw aszcza 

gdy z animuszem urz dzamy nowy dom...

fot. Panasonic
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K
iedy jednak udajemy si  do sklepu 

 lub zasi gamy rady eksperta, zza 

tych trzech prostych hase  wy aniaj  si

kolejne poj cia. Zakupy okazuj  si  wca-

le nie takie proste, przed nami droga wy-

magaj ca wielu wyborów. Zapoznaj c si

z kolejnymi problemami, zapoznajemy 

si  z naszymi rzeczywistymi potrzebami, 

a wtedy cz sto okazuje si , e najwa -

niejsze dla nas cechy urz dze  wcale nie 

dotycz  p asko ci, rozdzielczo ci i wielo-

kana owo ci...
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PDP-6090 to najwi ksza plazma Pioneera dziewi tej generacji, 

kosztuj ca nieco ponad 20 000 z , ale dwa razy ta szy jest model 

50-calowy, PDP-LX5090. Znany od lat w a nie z doskona ych plazm, Pioneer 

w tym roku wystartowa  te  z telewizorami LCD, które zagospodaruj  nieco 

mniejsze przek tne. Najwi kszy w tym gronie 46-calowy KRL-46V kosztuje 

10 000 z . Wszystkie maj  rozdzielczo  1920x1080 i nale  do 

referencyjnej serii Kuro.

Panasonic jest w sprz cie wideo bardzo 

wszechstronny – oferuje telewizory LCD 

(jak wszyscy), plazmowe (jak niektórzy) 

i projektory (jak tylko nieliczni w ród du ych

producentów). PT-AE3000 to najnowszy 

topowy projektor w technologii 3LCD, który 

mo e wykreowa  obraz o przek tnej 120 cali 

z odleg o ci od 3,6 do 11 metrów. 

Cena – 10 000 z , czyli tyle, ile za najlepsze 

telewizory do 50 cali. 

Projektory Full HD kosztuj  ju  w okolicach 

10 000 z , ale technologia DLP i taka 

rozdzielczo  razem wzi te to wci  rzadko

w tej cenie. Najta szy projektor ameryka skiej

firmy InFocus – model X10 - kosztuje nawet 

mniej ni  dych .

Podobnie jak w telewizorach, 

parametr rozdzielczo ci nie 

okre la jednoznacznie jako ci 

urz dzenia i wy wietlanego 

obrazu. Projektor D80E

firmy SIM, w technologii 

DLP, kosztuje ponad 

30 000 z . Czy warto? 

Je eli kolor czarny 

ma by  naprawd

czarny, to warto. 

Sony od dawna obstawia 

LCD, a wszystkie swoje 

telewizory promuje pod 

nazw Bravia. Najnowsze 

i najlepsze modele 

znajdziemy w serii X4500 – 

40, 46 i 55 cali. Oczywi cie

full HD i od wie anie

100 Hz. Model 40-calowy 

kosztuje 10 000 z ,

55-calowy ponad 20 000 z

– to jedne z najdro szych

elcedeków na rynku.

Wysoka 
rozdzielczorozdzielczo

Od pocz tku tego wieku g ównym tema-

tem dla producentów i wi kszo ci konsu-

mentów s  p askie telewizory – plazmowe 

i LCD, a kilka ostatnich lat up yn o pod 

znakiem batalii o ich wysok  rozdziel-

czo . Atrakcyjne z estetycznego punktu 

widzenia radykalne zmniejszenie g boko-

ci telewizora by o g ównym bod cem do 

wymiany starych skrzynek CRT na nowe. 

Chocia  pierwsze generacje plazm i LCD 

by y marne i drogie, to dzisiaj ceny p askich

telewizorów s  nawet ni sze od dawnych 

telewizorów CRT o porównywalnej prze-

k tnej, a jako  pozostawia ju  niewiele do 

yczenia. Mimo to wy cig mi dzy produ-

centami trwa. Rosn  przek tne dost pne

za umiarkowane pieni dze, 40– czy nawet 

50–calowy telewizor nie jest ju  luksusem, 

skoro kosztuje znacznie poni ej 10 000 

z . Dzisiaj decyzja o tym, jak du y telewi-

zor kupi , coraz cz ciej oparta jest nie na 

wytrzyma o ci rodzinnego bud etu, ale na 

innych racjonalnych przes ankach. Do ma-

ych pokoi zbyt du y telewizor po prostu 

nie b dzie pasowa . Ka dy obraz sk ada si

z pikseli i nawet w wysokiej rozdzielczo ci

je zobaczymy, gdy b d  one du e, a my 

b dziemy siedzie  zbyt blisko. Format full 

HD, czyli 1920x1080, ma potencjalnie tak 

wysok  rozdzielczo , e w praktyce trud-

no jest usi  za blisko, aby widoczno

poszczególnych pikseli stanowi a problem 

– oczywi cie odrzucaj c sytuacje skrajne, 

np. ogl danie 50–calowego telewizora 

z odleg o ci jednego metra. Napisa em

jednak „potencjalnie”, gdy  do pe ni szcz -

cia potrzebny jest nie tylko wy wietlacz,

ale i sygna  wysokiej rozdzielczo ci. St d

te  programy telewizyjne, ogl dane na 

du ych telewizorach, robi  cz sto bardzo 

z e wra enie i prowadz  do pochopnego 

wniosku, e du y telewizor w ogóle nie ma 

racji bytu w redniej wielko ci pomieszcze-

niach. Trzeba tu znale  dobry kompromis. 

Rzeczywi cie n dzny sygna  nie jest wart 

kupowania wysokiej klasy du ego tele-

wizora, ale przecie  zwykle nie kupujemy 

go na rok czy dwa, a w perspektywie kilku 

lat ro nie szansa na szerok  popularyza-
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Jeden z pierwszych odtwarzaczy Blu-ray kierowanych do najbardziej wymagaj cych 

– Denon DVD-2500BT w cenie 3800 z  – zosta  wyposa ony w najlepsze uk ady do obróbki obrazu, 

ale sygna  wypu cimy tylko wyj ciem HDMI. To rasowy „transport”, przeznaczony do wspó pracy 

z amplitunerem lub wzmacniaczem wyposa onym w odpowiednie dekodery HD 

– takim jak np. Denon AVR-2309 w cenie 3000 z .

Najnowszej generacji amplitunery AV za niewiele 

ponad 1000 z  s  wyposa one tak, jak jeszcze 

w poprzednim sezonie modele dwa razy dro sze. 

Yamaha RX-V463 ma pakiet wej  i wyj  HDMI, 

z cze USB, wej cie dla  stacji dokuj cej iPoda – 

i nie tylko. Amplitunery z tej pó ki najcz ciej 

obs uguj  format 5.1 (maj  wi c na pok adzie 

pi  ko cówek mocy), co w praktyce wystarcza 

99 procentom u ytkowników.

Amplitunery ju  od pu apu 2500 z  s

wyposa ane nie tylko w 7 ko cówek mocy 

potrzebnych do „nap dzenia” systemu 

7.1, ale te  w najnow-

sze dekoder obs ugu-

j ce formaty d wi ku 

dookólnego zwi za-

ne z Blu-ray. AVR 255

to w a nie jeden 

z najnowszych ampli-

tunerów Harmana 

Kardona.

cj  programów w wysokiej rozdzielczo ci.

Skoro tak, czy nie lepiej od o y  zakup ta-

kiego telewizora? Do wiadczenie uczy, e

z roku na rok jako  wzrasta, a ceny spa-

daj . Jednak dotychczas imponuj ce tem-

po tych zmian b dzie wolniejsze, obecny 

czas mo na uzna  za rozs dny do robienia 

zakupów. Za „normaln ” cen  kupimy te-

lewizor full HD o przek tnej nawet 50 cali i 

w dodatku 100–hercowy. Takie urz dzenie

b dzie nas kosztowa  nie wi cej ni  10 000 

z , a je eli zadowolimy si  40 calami, za-

p acimy rednio dwa razy mniej. Ceny nie 

b d  ju  tak wyra nie spada , bo nie maj

sk d i dok d, producenci nie zaczn  nam 

przecie  p aci  za to, e wyniesiemy ich te-

lewizor ze sklepu. Produkcja osi gn a ju

poziom gwarantuj cy „efekt skali”, a ceny 

surowców, i kosztów pracy w Chinach –

gdzie produkowana jest wi kszo  telewi-

zorów – zaczynaj  nawet rosn . G ówni

gracze s  ju  wyczerpani walk  o pozycj

na rynku, która doprowadzi a do zmini-

malizowania ich mar  i nie maj  ju  pola 

manewru. Nale y spodziewa  si  wi c

ustabilizowania cen, natomiast post p ja-

ko ciowy wci  b dzie widoczny. Ale i tu-

taj rozwój nie b dzie w najbli szych latach 

tak spektakularny jak dot d (chocia  jako 

taki b dzie przedstawiany przez producen-

tów), gdy  ju  teraz wyeliminowano g ów-

ne niedoskona o ci p askich telewizorów, 

zarówno plazm, jak i LCD. Rozdzielczo

1920x1080 jest powszechnie dost pna

i dla wi kszo ci konsumentów w pe ni

satysfakcjonuj ca, problemem jest wspo-

mniany defi cyt programów telewizyjnych 

zdolnych wykorzysta  ten potencja . Cho-

cia  trwaj  ju  prace nad jeszcze wy sz

rozdzielczo ci , to jej wdro enie i popula-

ryzacja mo e napotka  naturaln  barier

braku zainteresowania rynku. My l , e

dotychczasowe „full HD” wyczerpa o po-

trzeby zdecydowanej wi kszo ci klientów. 

Poza tym rozdzielczo  to nie jedyny para-

metr opisuj cy jako  obrazu. Najnowsza 

generacja LCD dysponuje ju  cz stotliwo-

ci  od wie ania 100 Hz (sk din d znan

z „przestarza ych” telewizorów CRT), co 

stanowi widoczny (go ym okiem) post p

wzgl dem 50 Hz – poruszaj ce obrazy nie 

przeskakuj , ale przesuwaj  si  p ynnie.

Na ostatniej IFA Sony i Samsung zapre-

zentowali pierwsze telewizory 200 Hz, co 

oczywi cie jest krokiem naprzód, ale kro-

kiem, którego znaczenie dla subiektywnie 

odbieranej jako ci obrazu jest ju  znacznie 

mniejsze ni  przej cie z 50 do 100 Hz. Tak 

w a nie jest pod wieloma wzgl dami – b -

dzie jeszcze lepiej, cho  ju  jest co najmniej 

dobrze. Zm czenie i znieczulenie klientów 

na dalsze szlifowanie parametrów obrazu 

widz  producenci, którzy w tym roku po-

nownie zwracaj  nasz  uwag  na... dalsze 

zmniejszenie g boko ci telewizora. Pos u-

guj c si  nawet argumentem, e przecie

chcemy oszcz dza  przestrze  w naszym 

salonie, chwal  si  telewizorami o grubo-

ci ju  nie kilku centymetrów, ale nawet 

nieca ego centymetra. Oczywi cie chodzi 

o grubo  w pobli u zewn trznej ramki... 

to najlepszy dowód, e wielu z nich nie ma 

lepszego pomys u, czym nam zaimpono-

wa  i e rzeczywisty post p zacz  bukso-

wa . Bo skoro ju  mowa o kwestiach este-

tycznych, to wa niejsze od bicia rekordów 

cienko ci by oby zaprojektowanie ca ego

ty u telewizora w taki sposób, aby nie szpe-

ci , gdy stoi daleko od ciany (co w du ych

salonach cz sto si  zdarza), i przygoto-

wanie terminalu z gniazdami przynajmniej 

tak, aby wtyczki nie stercza y prostopadle, 
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Znana od lat z surowych, audiofilskich, cho

przede wszystkim niskobud etowych wzmacnia-

czy stereofonicznych, firma NAD dostarczy a

w a nie dwa urz dzenia o zupe nie innym charak-

terze, zarówno funkcjonalnie, jak i wzorniczo. 

Viso Two i Viso Five to urocze kombajny integru-

j ce w sobie ca  elektronik  kina domowego – 

odtwarzacz DVD, procesory, komplet wzmacnia-

czy, a na dodatek tuner i bardzo szeroki wachlarz 

wej  i wyj . Viso Five obs u y system 5.1, 

ale Viso Two tylko 2.1 – czyli stereo z dodatkiem 

subwoofera. Taki kompromis zdobywa coraz 

wi ksze uznanie u ytkowników. Ceny obydwu 

wersji oscyluj  wokó  5000 z .

Z tej samej parafii co NAD Viso Two, ale z wy szej 

pó ki: Primare DV-110 to „DVD-amplituner” pe ny 

skandynawskiej elegancji i nowoczesnego wyposa-

enia, cznie ze skalerem wizji do 1080p. Oto zna-

mienne po czenie – wysoka rozdzielczo  obrazu 

i stereofoniczny system audio. 

Rynek odtwarzaczy Blu-ray zostanie zdominowany przez urz dzenia ta sze, 

gdy  tylko one mog  doprowadzi  do szerokiej popularyzacji formatu, oczekiwanej przez wytwórnie 

p ytowe. LG BD300 reprezentuje Profil 2.0, czy si  te  z internetow  wypo yczalni  filmów 

i kosztuje nieca e 1000 z !

Samsung - kompletnie wyposa ony BD-P2500

za 2500 z . Koniem roboczym oferty b dzie 

jednak inny, ta szy model.

co nie tylko wygl da nieciekawie, ale te

utrudnia powieszenie telewizora na cia-

nie. Tutaj jest pole do popisu dla nowych 

technologii poprawiaj cych ju  nie jako

obrazu, ale funkcjonalno  i wygl d ca ej

instalacji – bezprzewodowa transmisja sy-

gna u, pod warunkiem zachowania jego 

pe nej jako ci, zdetronizuje nawet HDMI! 

No w a nie, HDMI – ten ekskluzywny jesz-

cze dwa lata temu format przesy u sygna u

cyfrowego jest ju  praktycznie powszech-

nie obowi zuj cy, nawet nie wypada pyta ,

czy nowy telewizor ma port tego typu – ma 

i to kilka. 

Plazma zepchni ta
na szczytyna szczyty

Plazmy maj  ju  si wiat a wystarczaj c

do u ytkowania w normalnie o wietlonych

pomieszczeniach, a LCD osi gn y kon-

trast dostatecznie dobry, a wraz z tym czer

na tyle g bok , aby nie nazywa  jej szaro-

ci  przynosz c  wstyd w porównaniu do 

plazm. Jednak roztrz sany przez wiele lat 

dylemat „plazma czy LCD” traci na wa -

no ci na skutek marginalizowania plazmy. 

Zdecydowana wi kszo fi rm postawi a na 

LCD (Sony, Philips, Sharp), niektóre utrzy-

muj  w ofertach plazmy, ale LCD jest dla 

nich wa niejsze (LG, Samsung). W plazm

najwi cej inwestuje Panasonic (ale te  ma-

j cy dzia  LCD), front zmieni  nawet Pioneer, 

s yn cy z najlepszych plazm i wierny im 

przez ca  dekad . Utrzymuj c plazmy w hi–

endowej cz ci swojej oferty, Pioneer ruszy

w tym roku z produkcj  LCD. Z czego wyni-

ka taka ewolucja Pioneera i ca ego rynku? 

Od samego pocz tku swojej kariery plazmy 

lepiej czu y si  w wi kszych przek tnych, 

a LCD w mniejszych. Dziesi  lat temu roz-

miary normalnego telewizora osi ga a tylko 

plazma, cho  kosztowa a niema o. Jednak 

w ci gu ostatnich lat LCD szybko przesuwa-

y granic  swojego panowania w kierunku 

wi kszych przek tnych i kiedy osi gn y 50 

cali, sta y si  si  zdecydowanie dominuj -

c  w prawie ca ym sektorze telewizorów – 

za wyj tkiem najwi kszych, gdzie plazma 

wci  si  broni. Plazma jest dla koneserów, 

którzy po pierwsze chc  mie  du y telewi-

zor, po drugie, dostrzegaj  pewne cechy 

obrazu, w których jest ona wci  lepsza 

od LCD, po trzecie, s  gotowi dla uzyska-

nia najlepszych rezultatów przygotowa

odpowiednie warunki – zaciemnienie. Ale 

powtarzam – dla najlepszych rezultatów, 

bo i w normalnie o wietlonym pomiesz-

czeniu nowoczesna plazma czuje si  do

dobrze. Za LCD przemawia przede wszyst-

kim znacznie wi kszy wybór modeli, co ma 

niebagatelne znaczenie w obliczu rzesz 

rozkapryszonych klientów. Od pewnego 

czasu wspomina si  o wy wietlaczach zu-

pe nie nowego typu – OLED, technologi

t  promuje Sony, jest ona jednak (na razie) 

bardzo droga i dost pna w bardzo ma ych
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Tylko kilku producentów ma w swoich ofertach hi-endowe wzmacniacze wielokana owe. Na majestatycz-

nym froncie AVC-A1HD Denona nie ma wielu manipulatorów (cz  z nich ukrywa si  pod du  klap-

k , ale do wygodnej obs ugi niezb dne jest zdalne sterowanie), lecz wystarczy spojrze  na tyln cian-

k , aby pozna  okrutny charakter bestii, kosztuj cej 20 000 z .    

przek tnych, o telewizorach z prawdziwe-

go zdarzenia nie ma co mówi .

Wa n  alternatywn  dla wszelkich telewi-

zorów, adresowan  do ludzi pragn cych

naprawd  du ego ekranu i gotowych 

w tym celu na dalej id c  adaptacj  sa-

lonu, a nawet przygotowanie specjalnego 

pomieszczenia kinowego, s  projekto-

ry – instalowane za widzem, jak w kinie, 

i rzucaj ce obraz na du y ekran. Jeszcze 

kilka lat temu by  to w zasadzie jedyny 

sposób, aby przekroczy  granic  50 cali, 

a chocia  wysokiej klasy projektory te

by y dro sze ni  dzisiaj, mimo to w taki 

sposób uzyskiwa o si  dost p do obrazu 

o wielko ci ograniczanej w zasadzie jedy-

nie warunkami lokalowymi i to za cen  ni -

sz  od ceny 50-calowej plazmy, która nie 

tak dawno kosztowa a kilkadziesi t tysi cy

z otych. Dzisiaj relacje te nieco si  zmieni y, 

dobre projektory full HD s  dost pne ju

za kilkana cie tysi cy z otych, ale za po-

dobn  cen  mo na te  kupi  50-calow ,

a nawet wi ksz  plazm  lub LCD. Wci

jednak chc c zrobi  prawdziwe kino (tak 

prawdziwe, jak to mo liwe w warunkach 

domowych), projektor i obraz o przek tnej

dwóch, trzech metrów jest nie do pobicia 

przez aden telewizor. Obraz taki mo na

bez zm czenia ogl da  z odleg o ci oko o

4–5 metrów, co jest przecie  do osi gni -

cia w wi kszych mieszkaniach. Trudno to 

jednak (chocia  nie jest to niemo liwe)

zrealizowa  w salonie dziennym – projek-

tor wisi nad g ow  (raczej nie spadnie, ale 

ozdob  nie jest, mimo e najnowsze mo-

dele s  coraz adniejsze), z przodu musi 

si  znale  miejsce na wielki ekran (tylko 

taki ma sens, mniejszy móg by zast pi

normalny telewizor; dobrym rozwi zaniem

s  instalacje z ekranem zwijanym, ale wte-

dy kolejna rzecz wisi pod sufi tem), projek-

tory ze wzgl du na mniejsz  si wiat a

znacznie bardziej wymagaj  zaciemnienia 

pomieszczenia (zw aszcza w technice DLP, 

chocia  LCD te ), no i w ko cu projektor 

wcale nie pozwala zrezygnowa  z telewi-

zora, na który te  musz  si  znale  pie-

ni dze i miejsce – nie b dziemy przecie

rozwija  ekranu i eksploatowa  drogich 

lamp projektora ( ywotno  krótsza ni  te-

lewizora) dla obejrzenia dobranocki. 

Jako  to nie tylko
rozdzielczorozdzielczo

ród em obrazu wysokiej rozdzielczo ci

ma by  Blu–ray oraz telewizja. Najpierw 

rozprawmy si  z telewizj . Tu najpierw trze-

ba wyja ni , e przej cie z transmisji ana-

logowej na „platform  cyfrow ” wcale nie 

daje gwarancji wy szej jako ci ka dego

programu telewizyjnego. U ywa si  sloga-

nu „cyfrowy” podobnie jak wier  wieku 

temu, kiedy obiecywano jednoznacznie 

wy sz  jako  muzyki z p yt CD ni  z p yt

analogowych. Technika cyfrowa stwarza 

tylko pewien potencja , który mo e by  wy-

korzystany w ró nych celach: rzeczywiste-

go podniesienia jako ci obrazu i d wi ku,

upakowania wi kszej liczby stacji, nagra ,

programów itp. na okre lonym no niku lub 

w cyfrowej transmisji przewodowej albo 

bezprzewodowej, dodania dodatkowych 

funkcji i gad etów itd. Równie  obietnica 

wysokiej rozdzielczo ci cz sto okazuje 

si  na wyrost, przynajmniej w subiektyw-

nym odbiorze widzów. Stacje deklaruj ce

taki parametr nie precyzuj  o jak  dok ad-

nie rozdzielczo  chodzi (czy o „full HD”, 

czyli 1920x1080, czy o któr  z ni szych

„wysokich rozdzielczo ci”); nie wszystkie 

programy nadawane s  z tak  sam  roz-

dzielczo ci . Wreszcie, co najwa niejsze

i dotyczy ogólnie kwestii wysokiej jako ci

obrazu, w obszarze sygna u ród owego,

urz dzenia ród owego (np. odtwarzacz) 

czy wreszcie urz dzenia wy wietlaj cego
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Brytyjski specjalista od stereo – Arcam – wci

g ównie zajmuj c si  odtwarzaczami i wzmacnia-

czami, od kilku lat rozwija te  lini Solo – zinte-

growanych CD-amplitunerów.  Najnowsza wersja 

to Solo Mini, jak nazwa wskazuje najmniejsza 

i najta sza – kosztuj ca 3000 z . To wci  znacz-

nie wi cej ni  musimy zap aci  za popularny mini-

system z g o nikami w komplecie, jednak 

w wydaniu Arcama dostaniemy lepsze brzmienie.

W pobli u 2000 z  dost pnych jest ju  wiele ciekawych wzmacniaczy 

stereofonicznych, które kusz , aby zbudowa  system dwukana owy 

niezale ny od wielokana owego lub na nich w a nie oprze  ca e  kino 

domowe, rezygnuj c z efektów przestrzennych na rzecz wy szej jako-

ci d wi ku. Na zdj ciach Advance Acoustic MAP-105 – ambitna tran-

zystorowa konstrukcja z podwójnym zasilaczem i moc  si gaj c

2 x 144 W,  lampowy Xindak MT-1 o umiarkowanej mocy, 

ale bardzo przyjemnym brzmieniu i NAD C355 – wizualnie 

najmniej efektowny, ale solidny „pewniak”. Jego m odszy brat 

– C315 BEE – kosztuj cy tylko 1200 z , w a nie 

zdoby  nagrod  EISA. 

(projektor, telewizor), nawet obraz o spe-

cyfi kacji 1920x1080 te  nie oznacza osta-

tecznego sukcesu. Rozdzielczo , cz sto

traktowana jako synonim jako ci, jest tylko 

jednym z parametrów opisuj cych jako

obrazu i nie ma nic wspólnego z innymi 

wa nymi w a ciwo ciami, jak kontrast, ja-

sno , dynamika, paleta barw. Wraz z wy-

sok  rozdzielczo ci  sygna u czy telewizo-

ra najcz ciej id  w parze dopracowane 

inne parametry, ale nie jest tak zawsze. 

Lepszy b dzie obraz niekoniecznie full HD, 

jednak „zadbany” w innych aspektach ja-

ko ci. Telewizor full HD niewy wietlaj cy

sygna u 1920x1080 traci argument wyso-

kiej rozdzielczo ci, ale nadal licz  si  po-

zosta e jego parametry. Wreszcie nawet 

najwy sza rozdzielczo  przestaje by  po-

j ciem jednoznacznym, co jeszcze bardziej 

gmatwa sytuacj . Oto bowiem za najwy -

sz  rozdzielczo  – full HD – przyj o si

uznawa  format 1920x1080, czyli zbudo-

wany z 1920 linii pionowych i 1080 pozio-

mych. Ich iloczyn wyznacza liczb  pikseli, 

a iloraz, jak atwo sprawdzi , zgadza si

ze stosunkiem 16:9, ju  powszechnie obo-

wi zuj cym w proporcjach ekranu. St d

1080 linii poziomych wystarcza do ustale-

nia, e mamy do czynienia z rozdzielczo-

ci  full HD, ale pod warunkiem, e jest to 

1080 linii „progresywnych” (1080p), a nie 

„z przeplotem” (interlaced – 1080i). Poja-

wi y si  jednak procesory wizyjne, które 

obraz o ni szej rozdzielczo ci (np. z DVD) 

potrafi  „upskalowa ” do postaci 1080p... 

czy w taki sposób powstaje obraz full HD? 

Zadania s  podzielone. Niektórzy twier-

dz , e tylko materia  pierwotnie nagrany 

i wydany w takiej rozdzielczo ci zas uguje

na miano „full HD”. Skalery generuj  do-

datkowe linie i pikseli, aproksymuj c ich 

„tre ” z s siednich. Je eli jednak robi  to 

inteligentnie i skutecznie, to dla oka ró -

nica mi dzy full HD „prawdziwym” a full 

HD „upskalowanym” mo e by  niewielka, 

a ostateczna jako  w znacznie wi kszym

stopniu zale na od wspomnianych innych 

parametrów. Upskaling znacznie przybli y

jako  obrazu do tego, czego oczekuje-

my od róde  oryginalnego sygna u full 

HD, w tym p yt Blu–ray... Procesory 1080p 

znajduj  si  ju  nie tylko w wielu odtwarza-

czach DVD i telewizorach, ale równie  w 

amplitunerach AV, które pe ni  rol  audio-

wizualnej „centrali” kina domowego. Ale 

czy upskaler jest potrzebny w telewizorze 

full HD? Albo inaczej: czy telewizor z lo-

giem full HD nie jest sam z siebie wypo-

sa ony w upskaler do tej rozdzielczo ci?

Po raz ostatni wyja nijmy: to s  dwie ró ne

sprawy. Telewizor full HD oznacza telewizor 

z matryc  1920x1080, który jest gotów po-

kaza  obraz w takim formacie, o ile jednak 

ten zostanie do niego dostarczony. Dlate-

go telewizor full HD nie b dzie mia  tylko 

z tytu u swojej rozdzielczo ci adnej prze-

wagi nad telewizorem „nie full HD” przy 

odtwarzaniu p yt DVD lub z innego ród a

o niskiej rozdzielczo ci. Wprowadzenie do 

gry upskalera, który „sztucznie” podnosi 

rozdzielczo  (niekoniecznie a  do 1080p, 

równie  do innej standardowej rozdziel-

czo ci wy szej od ród owej, np. 720p), 

pozwala wykorzysta  potencja  telewizora 

full HD przy materiale o wyj ciowo ni szej

rozdzielczo ci. Ale nie nale y oczekiwa ,

e fi lm ze starej kasety VHS czy s abego na-

dajnika TV nawet po upskalowaniu b dzie

nam si  podoba  – najlepszym dowodem 

to, co dzieje si  w sklepach z telewizorami. 

Albo pi kne obrazy ze róde  full HD (naj-

cz ciej dostarczone przez producentów), 

albo pora aj ce nisk  jako ci  programy 
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Japo skie firmy kojarzymy z potentatami rynku masowego, 

telewizorami, rejestratorami DVD i zestawami kina domowego. 

S  jednak te  marki takie jak Luxman, specjalizuj cy si

w stereo najwy szej klasy. Wzmacniacz L-509u swoim stylem 

przypomina lata 70. – wychy owe wska niki, rozbudowane 

regulacje, doskona e parametry. Za ten pakiet wra e  trzeba 

jednak zap aci  20 000 z .

Odtwarzacz CD za 10 000 z  laikowi mo e si  wydawa  fanaberi ,

a nawet szale stwem, jednak pami tajmy, e s  „cedeki” dziesi  razy dro sze, a urz dzenie 

o prostej nazwie CD-1 austriackiej firmy Ayon to pi kna konstrukcja typu „top-loader” (p yta adowana 

od góry), z lampami w stopniu wyj ciowym, z doskona  obudow  i pierwszorz dnymi elementami 

ca ego uk adu. Efekt – brzmienie, jakie nie jest osi galne z adnego odtwarzacza DVD. Jednak aby je 

us ysze  w pe nej krasie, pozosta e urz dzenia systemu musz  by  podobnej klasy, ze szczególnym 

naciskiem na zespo y g o nikowe. Sam odtwarzacz sprawy nie za atwi. 

telewizyjne. Wtedy cz sto odnosimy wra-

enie, e w domu, ze starego telewizora, 

obraz jest znacznie lepszy. Je eli mamy 

naprawd  dobry telewizor CRT, to wcale 

niewykluczone... cho  ju  bardzo dobry 

sygna  pozwoli by nowej maszynie full HD 

pokaza  swoj  wy szo . Du e znaczenie 

ma te  fakt, e w domach najcz ciej je-

ste my pod czeni do telewizji kablowej, 

która przygotowuje nam sygna  (wcale nie 

„upskaluje”, ale optymalizuje wiele innych 

parametrów) do znacznie bardziej straw-

nej postaci, ni  sygna  z kiepskiej anteny 

telewizyjnej podany wprost na le wyre-

gulowany telewizor. Swoj  drog  intry-

guj ce jest post powanie sklepów w tym 

zakresie – o ile mo na jeszcze przyj  do 

wiadomo ci brak dost pu do kablówki, to 

ci g e t umaczenie z ej jako ci obrazu bra-

kiem dobrej anteny albo jest oszustwem 

skrywaj cym rzeczywiste niedomagania 

telewizorów, albo lekkomy lnym zaniedba-

niem wynikaj cym z przekonania, e klien-

ta da si  omami  spektakularnym obrazem 

ze ród a full HD. Tymczasem coraz wi cej

klientów, którzy cho  raz natkn li si  na 

z y odbiór programu telewizyjnego, dr y

temat, domaga si  w sklepach prezentacji 

telewizyjnej „Jedynki”, a potem musi ku-

pi  t umaczenie o z ej antenie. Zamiast 

odtwarzaczy Blu–ray, albo co najmniej 

razem z nimi, du e fi rmy czyni ce

szczególne starania o jak najbardziej 

przekonuj c  prezentacj  powinny 

zaopatrzy  sklepy w dobre anteny, 

nawet wykona  ca  instalacj  i przygoto-

wa  telewizor równie  do pracy w takich 

warunkach – fi rma, która zadba aby o to, 

zastrzegaj c, e jej antena ma s u y  tyl-

ko jej telewizorom, zdoby aby bardzo du o

punktów. Kto pierwszy, ten lepszy... 

Rozdzielczo  wy sza ni  z DVD by a

w planach ju  od wielu lat. W swoim czasie 

to polscy naukowcy mieli by  – wedle do-

niesie  polskiej prasy – g ównymi wynalaz-

cami techniki Blu–ray. Dzisiaj nikt ju  o tym 

nie wspomina, cho  Blu–ray jest na afi szu 

wszystkich du ych producentów. Ten rok 

jest prze omowy, albo dzia ania fi rm b d

na tyle zdecydowane i trafi aj ce w potrze-

by rynku, e od dawna przygotowywany 

plan zast pienia DVD nowym formatem po-

wiedzie si , albo para pójdzie w gwizdek, 

a sporo pieni dzy wydanych na promocj

zostanie wyrzuconych w b oto. Sk d takie 

Blu-ray –
niebieskie marzenianiebieskie marzenia

Kolejna edycja s ynnych „jajek” firmy KEF – ten 

pakiet g o ników do systemu 5.1 w cenie 4000 z

to doskona e po czenie nowoczesnego 

designu, dobrego brzmienia i umiarkowanej 

ceny. Za podobn  kwot , a nawet nieco taniej, 

mo emy kupi  par  dobrych zespo ów 

g o nikowych – które muzyk  w stereo 

odtworz  jeszcze lepiej – ale, gdy uprzemy si

przy kinie w formacie 5.1, taki 

wydatek na system g o ników z subwoofe-

rem to absolutne minimum. 



S
A

L
O

N
2
0
0
9

238

W zakresie 4000 z

bardzo cz sto spo-

tkamy zespo y g o-

nikowe w uk adzie 

tzw. dwuipó dro nym 

– oprócz zawsze 

obowi zkowego 

g o nika wysokoto-

nowego pracuj

w nim dwa g o niki 

podobnej wielko ci, 

z których jeden prze-

twarza zakres nisko-

redniotonowy, 

a drugi towarzyszy 

mu tylko w zakresie 

niskotonowym. Na 

zdj ciu trzy tego typu 

konstrukcje renomo-

wanych producen-

tów: od lewej 

Monitor Audio RS6,

Focal Chorus 716V 

i B&W 684.

w tpliwo ci? Przypomnijmy, e przez kilka 

lat walczy y ze sob  o prymat, a w zasa-

dzie o prawo do istnienia dwa formaty; HD 

DVD, popierany przez grup  producentów 

skupionych wokó  Toshiby i Blu–ray maj -

cy za sob  sojusz wi kszo ci znanych fi rm 

AV. By a to walka na mier  i ycie, gdy

by o wiadomo od pocz tku, e rynek nie 

zaakceptuje alternatywy – klienci musz

mie  stuprocentow  pewno , e kupuj

format maj cy przysz o . Dopóki trwa y

dwa, by o ryzyko, e jeden z nich upad-

nie... wi c upa  musia . HD DVD skapitu-

lowa o na pocz tku tego roku – i to ca kiem

ofi cjalnie, o wiadczeniem Toshiby o rezy-

gnacji z promowania tego formatu i drzwi 

do kariery Blu–ray wydawa y si  otwarte na 

o cie .

Okaza o si  jednak, e fi rmy „blurejowe” 

nie by y dobrze przygotowane na taki ob-

rót sprawy, rynku nie zala a fala nowych 

odtwarzaczy ani p yt, która mog aby prze-

kona  klienta, e nast puje nieodwo alne

przeobra enie rynku. Po prostu po cichu 

znikn y te nieliczne odtwarzacze HD DVD, 

które by y w sklepach wcze niej, a pozosta-

o niewiele wi cej (w pierwszym pó roczu

do policzenia na palcach jednej r ki!) od-

twarzaczy Blu–ray, wci  prezentowanych 

i postrzeganych – równie  z powodu ceny 

– jako co  znacznie bardziej ekskluzywne-

go ni  odtwarzacze DVD. Ekskluzywno

to kij, który ma dwa ko ce – niektórym 

zaostrza apetyt, ale niektórych zniech ca

(zw aszcza z powodu ceny). Zasadnicze 

pytanie brzmi: czym mo e by  Blu–ray na 

d u sz  met ? Z pewno ci  nie produk-

tem ekskluzywnym, funkcjonuj cym tylko 

w niszy, bo takim nie b d  zainteresowa-

ni przed wszystkim duzi producenci p yt,

du e wytwórnie fi lmowe, które oczekuj

sprzeda y masowej i mog  obstawia

tylko jeden format – albo dotychczasowe 

DVD, albo Blu–ray (st d te  najwa niejsze

w rozgrywce mi dzy Blu–ray a HD DVD 

by y nie decyzje producentów sprz tu,

ale p yt). Je eli pocz tkowo Blu–ray by

s usznie promowany z naciskiem na jego 

wyj tkow  jako , to obecnie wa niejsza

jest jego dost pno  i przyst pno  ce-

nowa, wybór urz dze , a przed wszystkim 

p yt. Bez tego Blu–ray utknie w miejscu, 

a po nied ugim czasie zniknie, gdy  jego 

rola jako hi–endowego dope nienia jest po 

prostu nieop acalna. Tegoroczna IFA by a

wi c tym miejscem i tym czasem, w którym 

Blu–ray musia  si  obudzi . Budzi si , ale 

jest wci  zaspany. Wszystkie znacz ce fi r-

my rynku AV – w tym LG, Panasonic, Sony, 

Samsung – przedstawi y nowe modele 

odtwarzaczy DVD, do czyli do nich produ-

cenci wyspecjalizowani w audio – Denon, 

Marantz, Onkyo, Yamaha – ale wiele z za-

prezentowanych nowo ci nie by o dost p-

nych w sprzeda y (przynajmniej w Polsce) 

na pocz tku jesieni, a ich zapowiedzi nie 

odby y si  z tak  pomp , jakiej mo na

by o oczekiwa  w tak newralgicznym mo-

mencie dla dalszego rozwoju Blu–ray. Albo 

producenci s dz , e wobec upadku HD 

DVD sprawa jest za atwiona i nie trzeba 

ju  inwestowa  w promocj , albo wr cz

przeciwnie – nie wierz  w sukces i wyko-

nuj  plan minimum. Co jednak stawia pod 

znakiem zapytania ekspansj  Blu–ray? Czy 

tylko przyzwyczajenie do DVD i jego udo-

skonalenie (a dok adnie poprawa jako ci

obrazu, jaki mo na uzyska  z tego no nika

dzi ki upskalerom 1080p)? Na horyzoncie 

jest zupe nie nowa opcja – ci ganie pli-

ków z fi lmami z Internetu, czyli podobnie 

jak jest to w przypadku muzyki, stopniowe 

odej cie od sprzeda y jakichkolwiek, na-

wet najdoskonalszych fi zycznych no ni-

ków. Mo e si  wi c okaza , e Blu–ray nie 

zd y przed t  now  er  rozpowszechni

si  na tyle, aby zrealizowa  pierwotnie po-

k adane w nim nadzieje zast pienia DVD 

w roli najpopularniejszego no nika. Ten hi-
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Dwie udane i nie-

drogie konstrukcje 

g o nikowe odnaj-

dziemy pod has em 

„605” – Jamo 

Concert 605

i Magnat Quantum 

605 kosztuj  tylko 

2000 z , a maj

walory dro szych 

kolumn. Ale jak 

wszystkie, ró ni

si  mi dzy sob

- Jamo gra cieplej, 

spójniej, Magnat 

odwa niej, z wyeks-

ponowanymi skra-

jami pasma. Przy 

takim, a zw aszcza 

jeszcze ni szym 

bud ecie unikajmy 

bardzo du ych, 

wielodro nych 

kolumn nieznanych 

producentów, bo 

mo e si  zdarzy ,

e wszystko, co 

kupimy, to dudni -

cy bas. 

storyczny tytu  pozostanie przy DVD, Blu–

ray w pewnym sensie go zast pi, ale ju

nie na tak  skal , bo zaczniemy korzysta

z internetowych sklepów i wypo yczalni.

To scenariusz realistyczny, ani ró owy, ani 

czarny dla Blu–ray. Czy w takim razie warto 

kupowa  odtwarzacz tego formatu? Czemu 

nie – ju  nie grozi nam perspektywa, e wy-

gra inny format, jaki  odtwarzacz p yt mie

przecie  trzeba, a odtwarzacz Blu–ray czy-

ta nie tylko p yty „niebieskie”, ale te  DVD, 

wi c tylko rozszerza mo liwo ci odtwarza-

cza DVD, który by  do tej pory urz dzeniem

oczywistym w ka dym systemie AV. Nawet 

je eli wybór p yt Blu–ray b dzie rozwija  si

powoli i nadal b dziemy sk onni kupowa

p yty DVD, to z powodzeniem obs u y je 

ka dy odtwarzacz Blu–ray – tym bardziej, 

e ka de takie urz dzenie wyposa one jest 

we wspomniany upskaler, s u cy w a nie

p ytom DVD. Ceny najta szych odtwarza-

czy Blu–ray zesz y ju  poni ej tysi ca z o-

tych, sta y si  wi c na tyle przyst pne, e

praktycznie ka dy, kto po prostu chce mie

takie urz dzenie, mo e je sobie sprawi .

Najta sze odtwarzacze DVD kosztuj  tylko 

kilkaset z otych, ale co z tego? Z kolei ci, 

którzy niedawno zaopatrzyli si  w wysokiej 

klasy odtwarzacz DVD, mog  z zakupem 

odtwarzacza Blu–ray jeszcze poczeka .

Nie ze wzgl du na ni sze ceny, bo przecie

dla kilkuset z otych oszcz dno ci (zak ada-

j c, e ceny w ogóle spadn ) nie ma sensu 

odmawia  sobie na rok przyjemno ci, ale 

ze wzgl du na urz dzenia kolejnej genera-

cji, które z pewno ci  b d  doskonalsze. 

Ju  obecne odtwarzacze Blu–ray maj

znacznie wi ksze mo liwo ci ni  pierwsze 

urz dzenia sprzed dwóch lat, format wci

si  rozwija. Najnowszy odtwarzacz Blu–ray 

LG jest ju  zdolny do komunikacji z wypo-

yczalniami fi lmów, przerzuca wi c pomost 

pomi dzy obydwoma epokami – no ników

fi zycznych z Blu–rayem jako ostateczn

form  ich rozwoju a transferu danych bez 

ich udzia u. Równie  ma y wybór tytu ów

p ytowych pozwoli bezbole nie przesun

wymian  odtwarzacza DVD na Blu–ray. Kto 

jednak zastanawia si , co ju  w tym roku 

kupi  – odtwarzacz DVD, czy Blu–ray – nie 

ma na co czeka . Co roku b d  lepsze 

urz dzenia i anonse kolejnych, a ycie

ucieka. Popularne urz dzenia AV, a do nich 

mo na ju  zaliczy  zarówno odtwarzacze, 

jak i telewizory, nie s  a  tak drogie, aby 

podejmowa  decyzje z psychologiczn

presj , e s  to wybory na ca e ycie. Na 

pewno kiedy  jeszcze kupimy sobie nowe 

zabawki.

Blu–ray
i audioi audio

Blu–ray kojarzony jest przede wszystkim 

z wideo, bo tak te  jest promowany przez 

producentów, w cis ym zwi zku z kinem 

domowym i p askimi telewizorami, na które 

jest moda i wielki boom. Ale Blu–ray zaha-

cza te  o sprawy audio i t  drog  p ynnie

do nich przejdziemy. Filmom nagranym na 

p ytach Blu–ray towarzyszy cie ka d wi -

kowa zapisana w formacie 7.1, czyli rozpi-

sana na osiem kana ów (w tym jeden sub-

wooferowy). Schemat taki znamy ju  z p yt

DVD, a w zasadzie z amplitunerów wielo-

kana owych, od dawna wyposa anych

w procesory i zestawy ko cówek mocy 

zdolnych do obs ugi formatu 7.1. Zosta  on 

przygotowany do wdro enia ju  na p ytach

DVD i w teorii tam si  pojawi , jednak nie 

w praktyce – zdecydowana wi kszo  p yt

DVD do dzisiaj nagrywana jest w dwóch 
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Oto ca e stado kolumn wolnostoj cych kosztuj cych 3200 z  za par . Uk ady dwudro ne, dwuipó dro -

ne, trójdro ne, a nawet czterodro ne! Ale wcale nie zawsze wi cej znaczy lepiej. Natomiast zawsze 

lepiej pos ucha ... Od lewej: JBL ES90, Elac FS68, Paradigm MONITOR 9v5, Heco Aleva 400, 

Cabasse Tobago MT30, Chario Silhouette 100T, Dali Ikon 5

popularnych formatach 5.1, czyli Dolby 

Digital i DTS. Ich rozwini ciami do 7.1 s

Dolby Digital EX i DTS ES, które znajdzie-

my w wi kszo ci amplitunerów AV, jednak 

nie u wiadczymy na p ytach DVD, gdy  ich 

producenci nie zostali do tego zobowi za-

ni adnymi umowami, a klienci s  wystar-

czaj co zadowoleni z prostszego formatu 

5.1, wymagaj cego rozstawienia tylko 

pi ciu g o ników (i subwoofera). Wytwór-

nie p ytowe nie musia y walczy  o klienta 

ci g ym udoskonaleniem formatów d wi -

kowych, bo ich klient szuka okre lonego

fi lmu, na który dana wytwórnia ma przecie

monopol i wystarczy mu fakt, e jest on 

wydany na DVD (z d wi kiem w jakimkol-

wiek formacie...). Producenci sprz tu byli, 

s  i b d  w innej sytuacji – to, czy kupimy 

urz dzenie fi rmy X, i czy Y, zale y przecie

od tego, które b dzie wydawa o si  nowo-

cze niejsze i lepiej wyposa one. St d te

praktycznie wszyscy producenci sprz tu

do kina domowego bior  udzia  w „wy cigu

zbroje ”, w którym zgromadzone arsena y

procesorów, opcji pod czeniowych, re-

gulacji itd. ju  dawno przekroczy y rzeczy-

wiste potrzeby u ytkownika, ale wynikaj

z trudnej do zatrzymania licytacji „kto da 

wi cej”. Ostatnio pojawi  si  nie mia y nurt 

samoograniczenia, wywo any coraz wyra -

niejszym brakiem zainteresowanie klien-

tów coraz bardziej skomplikowanymi urz -

dzeniami. Do tego jeszcze wrócimy dalej, 

ale w tym miejscu wracamy do Blu–raya, 

którego specyfi kacja dyktuje ju  samym 

wytwórniom p ytowym konieczno  zapisu 

cie ki d wi kowej w formacie 7.1, st d

te  kolejna generacja amplitunerów, chc c

by  kojarzona z Blu–rayem, bezwzgl dnie

musi pod a  tym tropem. Format 7.1 dla 

Blu–raya zwi zany jest z innym rodzajem 

kodowania i st d z innym potrzebnymi do 

jego obs ugi procesorami – Dolby Digital 

True HD, DTS HD. Tak w a nie wyposa one

s  najnowsze amplitunery. Czy oznacza to, 

e nie mo na odtwarzacza Blu–ray pod -

czy  do modelu sprzed roku czy dwóch, 

jeszcze nieuzbrojonego w dekodery d wi -

ku HD? Oczywi cie, e mo na, gdy  p yty

Blu–ray musz  równocze nie by  kompa-

tybilne ze starszymi sposobami kodowania 

d wi ku. Dokonuj c odpowiednich usta-

wie  w menu samej p yty i odtwarzacza, 

wypu cimy sygna  zrozumia y przez ka dy, 

nawet najstarszy amplituner, czy to w for-

macie 7.1, czy 5.1, czy nawet w „zwyk ym”

stereo, nowocze nie przedstawianym jako 

2.0. Jeszcze ci lejsze zwi zki z audio maj

mie  p yty Blu–ray z nagranym materia em 

muzycznym, ogromna pojemno  zosta-

nie w nich przeznaczona prawie wy cznie 

na ten cel, dzi ki czemu nawet w formacie 

wielokana owym 7.1 b dzie mo na uzyska

najwy sze parametry rozdzielczo ci (tym 

razem wyra onej w bitach i cz stotliwo ci 

próbkowania). To jednak tylko zapowiedzi 

i nikt nie wie, czy zostan  zrealizowane 

– pora ka planu spopularyzowania DVD–

Audio i SACD, czyli formatów wysokiej roz-

dzielczo ci dedykowanych w a nie muzy-

ce, rodzi w ród wytwórni p ytowych obawy, 

czy zainteresowanie d wi kiem najwy szej

jako ci jest na tyle silne na rynku, aby tego 

typu inicjatywy uczyni  op acalnymi dla 

szerszego grona odbiorców, a nie tylko dla 

audiofi lów. 
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Trzy monitory z przedzia u 5000 - 6000 z :

Dali Mentor 2 z tandemem przetworni-

ków wysokotonowych (kopu kowy plus 

wst gowy), KEF XQ20 z koncentrycznym 

systemem Uni-Q i Usher BE-718 z bery-

lowym g o nikiem wysokotonowym. 

Konstrukcje te cz  podstawkowa forma 

i podobna cena. Potem ich drogi zupe nie 

si  rozchodz , co wida  i s ycha .

Ró ni  si  pi knie. 

Nale  do mniejszo ci, ale maj

swoich wielbicieli, a w niektó-

rych sytuacjach s  niezast pio-

ne – podstawkowe zespo y g o-

nikowe. Na zdj ciu trzy modele 

z pó ki 3200 z  za par  – 

Dynaudio Excite X16, Mission 

792 i Xindak Compass 1.6

2.0 dla
stereo

Zreszt  w ród audiofi lów panuje daleko 

id cy konserwatyzm co do preferowane-

go ród a d wi ku, „tradycjonalizm” do

charakterystyczny dla tego rodowiska

w wielu sprawach. Jego przyczyn  jest 

syndrom obl onej twierdzy, to samo

obro ców jedynej s usznej wiary, poniek d

uzasadniona inwazj  kina domowego cz -

sto przedstawiaj cego sob  karykaturalnie 

nisk  jako  (zestawy „z jednego pude ka”

za 1000 z , poniewieraj ce si  na pod odze

supermarketów), karuzel  mniej czy bar-

dziej praktycznych gad etów z nim zwi za-

nych, a niezwi zanych zupe nie z jako ci

d wi ku, wreszcie przesuni ciem punktu 

ci ko ci zainteresowania masowego ryn-

ku ze spraw audio na wideo. Audiofi l nie 

jest podatny na presj  nowinek technicz-

nych, ma szacunek do zas u onych, spe-

cjalistycznych marek i produktów o d ugim

sta u – st d tak wiele z nich ma status „kul-

towych”; nawet je eli na wyrost, to prze-

cie  poj cie kultowo ci w ogóle nie wyst -

puje w bran y wideo – pi cioletni telewizor 

czy rejestrator DVD mo e by  tylko starym 

gratem, a nie obiektem adoracji jak to jest 

w przypadku zespo ów g o nikowych czy 

wzmacniaczy – nawet znacznie starszych. 

Ma to zwi zek równie  z czynnikami obiek-

tywnymi – rozwój techniki na polu audio 

jest rzeczywi cie wolniejszy, bo zachodzi 

sprz enie zwrotne – umiarkowane zainte-

resowanie masowego rynku nie 

motywuje du ych producentów, 

tzw. dostawców technologii do 

wysi ku. Produkty mniejszych 

fi rm, tzw. specjalistycznych (zaj-

muj cych si  tylko sprz tem

audio, a najcz ciej wybranym 

jego rodzajem – np. zespo ami g o niko-

wymi) nie podlegaj  tak szybkiej wymianie 

na nowe modele jak produkty wideo, gdy

nie ma ani takiej konieczno ci rynkowej 

(oczekiwania klientów), ani uzasadnienia 

w nowych rozwi zaniach, a opracowanie 

i wdro enie nowego projektu do produkcji 

i sprzeda y wymaga i czasu, i pieni dzy. 

St d te  dla typowego sprz tu stereofo-

nicznego – kolumn, wzmacniaczy i odtwa-

rzaczy CD – czas ycia na rynku to adnych

kilka lat, a nie najwy ej rok, jak dla sprz tu

wideo czy nawet amplitunerów kina domo-

wego. St d zamierzaj c kupi  sobie np. 

nowy wzmacniacz stereo, audiofi l w mniej-

szym stopniu jest motywowany reklam

nowej, rewolucyjnej technologii, oczywi-

cie bierze pod uwag  wszyst-

kie informacje, ale jeszcze 

wi ksze znaczenie b d

mia y opinie innych audiofi -

lów, testy w miesi cznikach

specjalistycznych, w asne sesje ods ucho-

we w salonach sprzeda y. Do takiej decyzji 

trzeba dojrzewa  d u ej, ale gro ba wyco-

fania upatrzonego urz dzenia ze sprzeda-

y jest znacznie mniejsza i oddalona w cza-

sie ni  w przypadku np. telewizora. 

Wracaj c do odtwarzaczy, „kompakt” wci

pozostaje w praktyce najwa niejszym ró-

d em muzyki w domu, chocia  znajduje si

pod naporem nowych rozwi za  – chocia

nie nowych formatów p yty dwunastocen-

tymetrowej, bo jak wspomnieli my, DVD–

Audio i SACD ju  z pewno ci  nie pokona-

j  CD, a muzyczny Blu–ray to tylko plany. 

S  ju  urz dzenia, które maj  zapewni

d wi k wysokiej jako ci z plików ci ga-

nych z Internetu, zapisanych na wewn trz-

nym twardym dysku. Popularno  zdoby-

waj  stacje dokuj ce dla iPoda i innych 

przeno nych odtwarzaczy MP3, równie

USB coraz cz ciej jest u ywany jako no-

nik d wi ku, a stacjonarne urz dzenia, ta-

kie jak amplitunery, a nawet wzmacniacze 

stereofoniczne, coraz cz ciej maj  odpo-

wiednie porty komunikacyjne, aby wyj

naprzeciw nowym mo liwo ciom. Z drugiej 

strony audiofi le podkre laj  swój szacunek 

do p yty winylowej i chocia  w codziennej 

praktyce korzystaj  z niej rzadko, to w lad
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za tak  deklaracj  i pewnym renesansem 

„du ej czarnej” nowoczesne urz dzenia

audio s  cz ciej ni  jeszcze kilka lat temu 

wyposa ane w potrzebne do wspó pracy

z gramofonem przedwzmacniacze korek-

cyjne. Gramofon, niedrogi lub bardzo dro-

gi, te  kupi  nietrudno i robi  to dzisiaj nie 

tylko audiofi le, ale te  zwykli zjadacze chle-

ba, którzy przypomnieli sobie o starych 

zbiorach albo napotkali sklep z winylami 

i obudzi  si  w nich sentyment... czy cho -

by pomys  ozdobienia salonu urz dzeniem

tak ró nym od wszystkich wspó czesnych

p askich playerów. Ale czy to z gramofonu, 

czy z odtwarzacza CD, czy z Internetu, czy 

z radia, prawie zawsze ci gniemy muzy-

k  w formacie stereo. To jest w zasadzie 

konstans, we wszystkich równaniach au-

dio parametr niezmienny. Wielokana owe

kino domowe próbowa o brutalnie zmie

ze sceny nasze poczciwe stereo równie

w domenie muzycznej, wy miewaj c je 

jako archaiczne ograniczenie efektów 

przestrzennych, jednak czas pokaza , kto 

mia  racj . Dzisiaj ju  nie trzeba anga o-

wa  si  w dyskusj  o tym, e dookólne 

efekty przestrzenne nie maj  z natural-

nie robi  tego nigdy. Dlaczego? Poniewa

dopiero po powrocie z zakupami do domu 

okazuje si , e nie ma ani miejsca na g o-

niki efektowe, ani ochoty na prowadzenie 

kabli przez rodek pokoju (w nieco lepszej 

sytuacji s  „inwestorzy”, planuj cy takie 

instalacje na etapie budowania domu czy 

remontu generalnego). 

nym brzmieniem muzyki wiele wspólnego, 

zwyci y  po prostu zdrowy zmys  s uchu,

zdrowy rozs dek i... wygoda – wracaj c do 

formatów d wi ku wielokana owego, na-

wet podstawowe 5.1, nie mówi c ju  o wy-

uzdanym 7.1, jest coraz rzadziej rozstawia-

ne przez u ytkowników. Nawet ci, którzy 

kupili pakiety g o ników 5.1 i amplitunery 

wielokana owe, cz sto instalacj  ca ego

systemu odk adaj  na pó niej...  i w ko cu

Wielokana owe
rozdro arozdro a

Wielu klientów przeczuwaj cych tak  sy-

tuacj  jest rozdartych mi dzy ch ci  po-

siadania „pe nowarto ciowego”, wieloka-

na owego kina domowego a racjonalnym 

podej ciem do sprawy, dyktuj cym ogra-

niczenie si  do dwóch kana ów, ewentual-

nie z dodatkiem subwoofera. Zyskuje ono 

dodatkowo na atrakcyjno ci, gdy u wia-

damiamy sobie kolejne wa ne fakty: e za 
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niewielkie pieni dze mo na kupi  albo s a-

by komplet wielokana owy, albo przyzwoite 

stereo. Za wi ksze pieni dze – przyzwoity 

system wielokana owy albo bardzo dobre 

stereo... ród o takiej sytuacji jest przecie

oczywiste – system wielokana owy musi 

rozproszy rodki na pi  kana ów (albo 

nawet siedem) i subwoofer, system stereo-

foniczny skupia si  na jako ci dwóch kana-

ów. Wielu mniej zorientowanych klientów 

na tyle silnie kojarzy kino domowe z d wi -

kiem wielokana owym, i  nie zdaje sobie 

sprawy z mo liwo ci uruchomienia kina 

domowego w po czeniu z d wi kiem ste-

reofonicznym, jednak takie rozwi zanie sys-

tematycznie zdobywa uznanie, co znajduje 

potwierdzenie w urz dzeniach nowej genera-

cji – stereofonicznych DVD–amplitunerach, 

czyli kombajnach cz cych w sobie od-

twarzacz DVD, tylko niezb dne dekodery, 

wzmacniacz stereofoniczny i tuner radiowy 

na dok adk . Urz dzenia te s  oczywi-

cie wyposa one w HDMI i bez adnych

ogranicze , cz sto za pomoc  upskalera 

1080p, wysy aj  sygna  wideo do telewi-

zora. Czy w przysz ym sezonie b d  to ju

BD–amplitunery? Miejmy nadziej , chocia

b dzie to wymaga o od producenta takie-

go sprz tu du ej odwagi – odrzucenie wie-

lokana owo ci Blu–ray tymczasem mo e

uchodzi  za obrazoburcze. Ale skoro za-

kwestionowano ju  konieczno  wieloka-

na owej obs ugi DVD, to czemu nie? 

Jednak kupienie takiego urz dzenia prak-

tycznie zamyka drog  do d wi ku dookól-

nego, a z tak  perspektyw  raz na zawsze 

wielu klientów jednak nie chce si  po eg-

na . St d cz sto stosowany schemat: za-

kup amplitunera wielokana owego i tylko 

pary g o ników, a od o enie zakupu pozo-

sta ych g o ników systemu wielokana owe-

go na pó niej. Poniewa  najcz ciej taka 

„prowizorka” si  utrwala, wi c ostatecznie 

wiele funkcji i wi kszo  ko cówek mocy 

amplitunera wielokana owego pozostaje 

niewykorzystanych, jednak u ytkownik

pi spokojnie, e gdyby którego  dnia 

zapragn  otoczy  si  d wi kiem... tutaj 

ka dy musi indywidualnie rozwa y , czy 

plany zbudowania systemu wielokana owe-

go maj  realne szanse na realizacj , czy 

mo e odwa nie je porzuci  i przeznaczy

pieni dze tylko na to, co b dzie potrzeb-

ne w systemie stereofonicznym. Powtórz-

my, e system taki mo e s u y  zarówno 

w kinie domowym, jak i przy s uchaniu mu-

zyki, cho  warto zastanowi  si  te , jakie 

zadania b d  dla niego wa niejsze. Je e-

li kino jest wci  na pierwszym planie lub 

po prostu chcemy zadba  o jak najlepsze 

efekty, mimo ograniczenia si  do uk adu

stereofonicznego, to warto doda  do nich 

subwoofer – to urz dzenie, odpowiadaj -

ce za przetwarzanie najni szych cz stotli-

wo ci, zagwarantuje nam spektakularne 

efekty basowe, cz sto wyst puj ce w fi l-

mach akcji. Subwoofer staje si  tym bar-

dziej potrzebny, im mniejsze i s absze na 

basie s  g o niki g ówne, jednak do celów 

kinowych subwoofer zawsze si  przyda – 

znacznie bardziej ni  g o niki efektowe. 

Subwoofer to urz dzenie troch  k opotliwe

(o ile dobre – zwykle du e i do  drogie) 

i ostatecznie mo na pój  na kompromis 

wykluczenia go z systemu, zw aszcza je eli

kolumny g ówne s  dostatecznie wydajne 

w zakresie niskich cz stotliwo ci, system 

ma s u y  g ównie muzyce i nie fascynu-

jemy si  efektami na fi lmach akcji. Je eli

Produkty kanadyjskiej firmy Classe

znajdziemy tylko na najwy szej pó ce. 

Ultranowoczesne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 

i wzorniczo, s  ostatecznym dowodem, 

jak nobilituj ce mo e by  wspó czesne stereo. 

Na zdj ciu system z o ony z odtwarzacza DVD 

CDP-502, przedwzmacniacza CP-700

(obydwa z panelami dotykowymi) i pary 

monobloków CA-M400. Taka kompletna 

nobilitacja kosztuje grubo ponad 100 000 z .
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wreszcie system ma s u y  wy cznie mu-

zyce, a nie ogl daniu fi lmów, to nie musi 

(chocia  wci  mo e) by  zbudowany 

w oparciu o odtwarzacz DVD.

Subwoofer
w stereo?w stereo?

  Funkcjonowanie subwoofera w ramach 

systemu stereofonicznego te  nie jest wy-

kluczone, zw aszcza gdy g o niki g ówne

s  ma e i maj  wyra nie ograniczone pa-

smo, a mimo to chcemy s ysze  mocny, 

niski bas. Tu jednak akcenty s  inaczej 

roz o one ni  w kinie – w kinie warto

basu jest pochodn  jego rozci gni cia,

mocy, dynamiki, mówi c w skrócie, bar-

dziej liczy si  jego ilo  ni  jako . St d

te  tak potrzebny jest wydajny subwoofer 

z du ym g o nikiem, zdolnym do „pompo-

wania”. Przy odtwarzaniu muzyki wa niej-

sza ni  w kinie staje si  precyzja, p ynno

i spójno  ca ego przetwarzanego pasma. 

Poprawne akustycznie po czenie sub-

woofera z pozosta ymi g o nikami nie jest 

atwe, a sam subwoofer, zw aszcza niskiej 

klasy, mo e nie gwarantowa  dok adno ci 

w przetwarzanym przez siebie zakresie. 

St d te  pod czanie subwoofera w sys-

temach stereofonicznych dedykowanych 

Z prawej strony najlepsze 

kolumny niemieckiej firmy Heco – Statement 

(10 000 z  para), obok nich bardziej „lajfstajlowe” 

Cantony Reference 7DC (13 000 z  para). 

Obydwie dost pne w lakierze fortepianowym, ale 

Cantony nie tylko. 

Kto nie lubi du ych kolumn, a do tego 

niemieckich... mo e spróbuje luksusowych 

w oskich monitorów – maj  swój wyj tkowy styl. 

O ile s  dobre, to nie s  tanie – Sonus Faber 

Auditor M (z lewej) i Chario Sonnet razem 

z podstawkami kosztuj  ok. 15 000 z . Za par .

Ale jedn .

muzyce, chocia  mo liwe, a w pewnych 

szczególnych przypadkach nawet god-

ne polecenia, nie cieszy si  popularno-

ci  i powinno by  podejmowane z du

ostro no ci . Audiofi l kupuj cy par  ma-

ych podstawkowych zespo ów g o niko-

wych, które s abo przetwarzaj  bas, naj-

cz ciej wiadomie decyduje si  na tak

opcj , rzadko planuj c dokupienie subwo-

ofera; kto chce wi cej basu, od pocz tku

szuka wi kszych kolumn. Budowanie od 

podstaw systemu 2.1 jest jednak zrozu-

mia e wtedy, gdy chcemy mie  mocny bas, 

a szczególne warunki lokalowe pozwalaj

na zainstalowanie tylko ma ych zespo ów

g o nikowych, jednocze nie daj c miejsce 

na subwoofer. Mo na te  sobie wyobrazi ,

e nasze wymagania s  wysokie, ale po-

cz tkowe warunki fi nansowe pozwalaj  na 

kupienie albo wysokiej klasy ma ych mo-

nitorów (mimo swojej klasy – s abych na 

basie), albo du ych kolumn z basem, lecz 

z nisk  jako ci  pozosta ego zakresu; dla-

tego w pierwszym kroku kupione zostaj

ma e g o niki, a dopiero w drugim – sub-

woofer. Uwaga – w takiej sytuacji subwoofer 

musi by  naprawd  wysokiej klasy. Nawet 

du y, mocny, ale s abo „kontroluj cy” bas 

subwoofer, na dodatek le wyregulowany 

i zestrojony z g o nikami g ównymi, mo e

wi cej popsu  ni  poprawi .

Cz sto powtarzaj ce si  pytanie dotyczy 

umiejscowienia subwoofera. Najbardziej 

tolerancyjne wskazówki, namawiaj ce do 

zakupu tego typu urz dze , mówi  o tym, 

e subwoofer mo na ustawi  praktycznie 

wsz dzie. Pewne w a ciwo ci promienio-
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wania fal niskich cz stotliwo ci powoduj ,

e faktycznie nasz s uch trudniej lokalizuje 

ich ród o, dzi ki czemu swoboda ustawie-

nia subwoofera jest wi ksza ni  ustawienia 

pary g ównych g o ników, tworz cych pa-

noram  stereofoniczn . Nie nale y jednak 

mówi  o pe nej dowolno ci w tym zakre-

sie, najlepiej gdy subwoofer znajduje si

w okolicy g o ników g ównych, mi dzy

nimi albo nieco na zewn trz, ewentualnie 

przy cianie bocznej. Dotyczy to równie

systemów kina domowego.  

Stare i nowe 
stereo

Stereo znaj  wszyscy – przez wiele dzie-

si tków lat by  to uznany i powszechnie 

stosowany sposób reprodukcji muzyki, do 

dzisiaj pozosta  najwa niejszym formatem, 

w jakim jej s uchamy, nie da  si  zepchn

do defensywy przez standardy wielokana-

owe, sam wchodzi na pole kina domowe-

go. Jednak na u ytek „kinodomowy”, dla 

okre lenia reprodukcji dwukana owej, cz -

ciej stosuje si  symbol 2.0 (dwa g o niki

g ówne bez subwoofera) ni  okre lenie

stereo – gdy  to mo e wydawa  si  zbyt 

tradycyjne, nienowoczesne... Stereo tro-

ch  si  znudzi o, st d pojawi a si  moda 

na to, co poza stereofoniczne s uchanie

muzyki wykracza o – na wielokana owe

kino domowe. Kiedy jednak min a pierw-

sza fala entuzjazmu dla kina jako czego

z defi nicji bardziej zaawansowanego (bo 

i wi cej kana ów, i wi cej wra e ), przy-

sz o uspokojenie nastrojów i refl eksja, e

nie zawsze wi cej znaczy lepiej. Poniewa

systemy wielokana owe s u  nie tylko 

podczas ogl dania fi lmów, ale tak e do 

s uchania muzyki, i to najcz ciej stereo, 

st d zacz o wychodzi  na wierzch, e

systemy za kilka tysi cy z otych obs ugu-

j  muzyk  tak marnie, e nawet ci, którzy 

w kó ko powtarzaj , e „nic nie s ysz ”,

musieli przyzna , e jednak co  s ysz  i e

w zwi zku z tym chcieliby s ysze  muzyk

z troch  wy sz  jako ci . St d renesans 

klasycznego stereo, docieraj cego zresz-

t  do ró nych osób. Wspó czesny sprz t

stereofoniczny jest bardzo ciekawy i zró -

nicowany pod wzgl dem... wzorniczym, co 

wychodzi naprzeciw potrzebom klientów 

poszukuj cych eleganckich, oryginalnych, 

a jednocze nie funkcjonalnych elementów 

wyposa enia wn trza. Pozornie archaicz-

ne gramofony analogowe i wzmacniacze 

lampowe s  przedmiotem zainteresowania 

nie tylko zagorza ych audiofi lów, ale rów-

nie  ludzi znacznie mniej zaanga owanych

w kwestie brzmieniowe, za to pragn cych

ozdobi  swój salon czym  niekonwencjo-

nalnym, wykraczaj cym poza schemat 

obowi zkowo p askiego telewizora i to-

warzysz cego mu nale nikowatego od-

twarzacza DVD (oczywi cie wszystko to 

w obowi zkowym czarnym „lakierze for-

tepianowym”. Najwi ksz  ró norodno

mo na napotka  w zespo ach g o niko-

wych, które notabene s  ogniwem syste-

mu w najwi kszym stopniu okre laj cym

ko cowe rezultaty brzmieniowe, przy czym 

nie chodzi tylko o obiektywn  „jako ”

brzmienia (któr  bardzo trudno precyzyjnie 

wyznaczy ), co o jego charakter. Kto mo e

Pi kne trójdro ne kolumny w cenie 25 000 z  za 

par  – francuskie Triangle Magellan Cello i bry-

tyjskie Monitor Audio PL300. Wykonanie bez 

skazy, na bogato, wysoki po ysk, luksusowe 

dodatki... ale sama technika te  pierwszorz dna. 
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przeznaczy  na ten cel troch  pieni dzy

i troch  czasu, ten porównuj c ró ne ko-

lumny g o nikowe w specjalistycznych 

sklepach, odkryje zarówno bogactwo ich 

stylów brzmieniowych, jak te  wielki wybór 

w zakresie wzornictwa. Ju  nie tylko mode-

le z bardzo drogich pó ek hi–endowych po-

trafi  wygl da  bardzo interesuj co i cz -

sto wr cz luksusowo. Urz dzenia, które 

niegdy  by y w domu zawalidrogami czym 

w pewnym stopniu przyczyni y si  do spad-

ku popularno ci klasycznego stereo (na 

rzecz ma ych brz cz cych satelitek i pier-

dz cego subwooofera systemów wieloka-

na owych), zrehabilitowa y si  i wracaj  na 

scen  (w zasadzie zawsze na niej by y, ale 

chodzi o wiadomo  przeci tnego klienta) 

jako obiekty zaskakuj co atrakcyjne, które 

wr cz chce si  wyeksponowa , pochwali

nimi, a nie chowa  po k tach. Nowoczesne 

zespo y g o nikowe, aby mie  du  moc 

i przetwarza  niski bas, nie musz  ju  opie-

ra  swojej konstrukcji na du ym g o niku

niskotonowym – mniejsze g o niki równie

potrafi  wykona  to zadanie, a jednocze-

nie umo liwiaj  konstruowanie kolumn, 

w skich, wysmuk ych, przyjemnych wi-

zualnie. Ma to jednak swoje granice przy-

zwoito ci, nie nale y oczekiwa  pe nego,

mocnego d wi ku z „patyczaków” o sze-

roko ci 10 cm; takie wynalazki s  zwykle 

zaprojektowane do wspó pracy z subwo-

oferami, o czym ju  pisali my. 

Stan
podnieceniapodniecenia

Szczegó owych wskazówek dotycz cych

dobierania i konfi gurowania systemów 

audiowizualnych, dopasowywania i usta-

wiania zespo ów g o nikowych – do da-

nego pomieszczenia, wspó pracuj cego

z nimi wzmacniacza (lub amplitunera), ar-

gumentów za i przeciw ró nym ogólnym 

rozwi zaniom i konkretnym urz dzeniom

jest bez liku, ka demu tematowi mo na by 

po wi ci  co najmniej oddzielny artyku ,

a niektórym ca e ksi ki. Z drugiej strony 

Avantgarde Picco – po czenie tub redniotonowej i wysokotonowej z aktywnym 

(w asny wzmacniacz) modu em basowym, w którym pracuj  dwa profesjonalne woofery pi tnastocalo-

we. Brzmienie o niespotykanej skali, kreacja du ych obrazów d wi kowych; troch  ponadnaturalne, 

fascynuj ce i zupe nie inne od miniatur, jakie na tym tle maluj  „zwyk e” g o niki. Cena – 69 000 z .

Wybór nale y do ciebie... tak czy inaczej warto pozna !   

pewne problemy, przez wielu „ekspertów” 

podkre lane i wyolbrzymiane, w rzeczy-

wisto ci maj  znaczenie zupe nie margi-

nalne. Sk din d takie w a nie kwestie, 

dotycz ce np. akcesoriów maj cych na 

brzmienie wp yw podobny do placebo, s

ulubionymi tematami wie o upieczonych 

audiofi lów, pragn cych udowodni  swoje 

zaanga owanie i wtajemniczenie lub co 

najmniej wyprowadzonych na manowce 

przez autorytety objawione na ró nych

forach. Najwi ksz  m dro ci  jest nie zna-

jomo  tego, jak gra kabel X, a jak Y, ale 

poznanie proporcji i zrozumienie mecha-

nizmów rz dz cych naszymi wra eniami,

zjawiska autosugestii, adaptacji s uchu,
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zmienno ci nastroju... Charakterystycznym 

b dem metody jest np. ocenianie wp y-

wu akcesoriów czy kabli bez zachowania 

re imu lepego testu. Kto , kto wyda  na 

nowe kable znaczn  kwot , jest w stanie 

silnego podniecenia, st d nawet wyostrze-

nie zmys ów... mo na przyj , e „s yszy

wi cej”. Poza tym, dla zachowania swoje-

go dobrego samopoczucia jest dodatkowo 

zainteresowany tym, aby us ysze  z nowe-

go kabla wi cej, a nie mniej. Dopiero wery-

fi kacja w lepym te cie, czyli porównanie 

brzmienia dwóch kabli, urz dze , dwóch 

systemów itp. bez wiadomo ci osoby 

oceniaj cej, która opcja jest aktualnie pod-

czona, mo e usun  powy sze w tpli-

wo ci. Ale pojawiaj  si  inne, podnoszone 

przez przeciwników takiej weryfi kacji: e

pewne wra enia s  na tyle subtelne, e

wymagaj  nie tylko czasu, ale i komfortu, 

a nie presji sprawdzianu przeprowadzane-

go pod jakimi  rygorami. Przypomina to 

jednak argument tak lubianych przez nas 

federacji pi karskich, narodowych i mi dzy-

narodowych: niech si  politycy nie miesza-

j  do sportu. Ale przyk adem lepiej wyra-

aj cym racje obydwu stron jest problem 

wygrzewania sprz tu. Otó  niekwestiono-

wanym zjawiskiem jest zmiana pewnych 

Debut Esprit to najnowsza wersja podstawowego gramofonu firmy Project.

Ju  za 1150 z  mo na kupi  pe nowarto ciowe i eleganckie urz dzenie, które 

przywróci do ycia stare (i nie tylko stare) p yty i b dzie ozdob  naszego 

systemu. Podstawa w lakierze fortepianowym, akrylowy talerz, w komplecie 

wk adka Ortofona Alpha. 

Jeszcze bardziej efektowny gramofon firmy Clearaudio – 

model Performance – ale ju  za 7000 z . To jednak wci

tylko „ rednia pó ka” niemieckiego producenta. 

Szwajcarski Thorens

proponuje solidny 

gramofon w bardzo 

tradycyjnym stylu 

– za niewygórowan

cen  4000 z .

parametrów urz dzenia na skutek czy to 

pocz tkowego „docierania” urz dzenia zu-

pe nie nowego (dotyczy w g ównej mierze 

zespo ów g o nikowych, których uk ady

drgaj ce s  pocz tkowo „nierozruszane”), 

czy to wygrzewania przed ka dorazowym

uruchomieniem (dotyczy urz dze  elek-

tronicznych, gdzie okre lona temperatura 

optymalizuje parametry pracy). Kiedy jed-

nak twierdzi si , e jaki  g o nik gra na po-

cz tku zupe nie beznadziejnie, ale po kilku 

miesi cach staje si  najlepszy na wiecie,

a wzmacniacz potrzebuje za ka dym ra-

zem kilku godzin „wst pnego” grania, aby 

nadawa  si  do normalnego s uchania, to 

buduje si  jeszcze bardziej zafa szowany

obraz rzeczywisto ci, ni  gdyby zjawisko 

takiego czy innego wygrzewania zupe nie

ignorowa . Tym bardziej e jego demo-

nizowanie mo e s u y  niecnym celom 

– przekonywaniu klienta, e ma o satysfak-

cjonuj ce rezultaty podczas sklepowej pre-

zentacji s  spowodowane w a nie „niewy-

grzaniem”, ale po kilku dniach od zakupu 

b dzie ju  super. Cho  niewykluczone, e

b dzie – ale nie tylko z powodu wygrzania 

sprz tu, lecz na skutek naszego przyzwy-

czajenia si  do nowego typu brzmienia. 

Ten proces „dostosowawczy” ma swo-

je zakr ty i nie przebiega liniowo, ró ne

charakterystyki brzmieniowe s  ró nie ak-

ceptowane przez ró nych s uchaczy. S

sytuacje, gdy pierwsze wra enie jest bar-

dzo dobre, zaraz potem nast puje rozcza-

rowanie, ale z up ywem czasu, ju  powoli, 

znowu robi si  lepiej, aby wreszcie... Ten 

sam sprz t mo e ukszta towa  zupe nie

inn  ewolucj  wra e  u innego s uchacza.

Z jednym wspólnym punktem docelowym, 

o ile mamy do czynienia z prawdziwym 

audiofi lem: ka dy sprz t musi si  wreszcie 

znudzi , bo na horyzoncie pojawia si  ko-

lejny. Mamy przecie  do czynienia z pasj ,

która ywi si  marzeniami, planami, zmia-

nami. Dobry sprz t jest jak butelka dobre-

go wina – z wielkim smakiem, ale w ko cu

zostaje wypita.


