
S
ystem składa się z CD-amplitunera 
oraz pary niewielkich, „podstaw-
kowych” (w praktyce regałowych) 
zespołów głośnikowych. Atrakcyjnie 

wygląda wąska szuflada oraz duże „okno” 
wyświetlacza, za którym mieści się 
już skromniejsza niebieska matryca. 
Do wyposażenia przedniej ścianki 
należą także gniazdka, wśród nich 
wyjście słuchawkowe (mini-jack), 
analogowe wejście dla sprzętu pod-
ręcznego, które jednak w bezpośred-
nim sąsiedztwie portu USB wydaje 
się zbędne. USB czyta pliki MP3, 
WAV, AAC oraz WMA z podręcznych 
nośników pamięci, nie obsługuje 
iPoda – ale nic nie szkodzi, bowiem 
na górnej ściance zainstalowano sta-
cję dokującą dla niemal wszystkich 
typów odtwarzaczy Apple.

Front wykonano z metalu, podobnie 
jak pokrętło wzmocnienia. Mecha-
nizm dobrze wygląda i zaskakująco 
sprawnie działa; spodziewałem się, że 
w – bądź co bądź –  tanim urządzeniu, 

szuflada wyskoczy lub wytoczy się z chrobotem, 
tymczasem napęd Pioneera żadnymi nieprzy-
jemnymi dźwiękami nam nie dokuczy. 

Pioneer oferuje dość szerokie możliwości 
rozbudowy systemu, od subwoofera rozpo-

czynając, przez analogowe wejście 
dla źródeł liniowych, aż po wyjście 
wideo w formacie kompozyt. To ele-
ment ściśle związany ze stacją do-
kującą dla Apple, pozwala bowiem 
podłączyć telewizor i przesłać obraz 
np. z iPhone’a lub iPoda. Oczywiście 
o jakości HD (czy nawet o „jakości” 
w ogóle) nie może być mowy, jednak 
wśród stacji dokujących taka meto-
da transmisji (uzupełniana czasem 
S-Video) jest standardem. Kompozyt 
w przypadku X-HM70 pełni jeszcze 
jedną ważną funkcję – pomaga 
w ustawieniach oraz obsłudze 
modułu strumieniowego (chociaż 
po menu można także poruszać się 
bez włączania telewizora – i takie 
rozwiązanie polecam). Podstawową 
drogą komunikacji jest przewodowe 
połączenie LAN, obok niego zain-
stalowano także drugi port USB. 
Nie służy on jednak do podłączenia 
klasycznego adaptera Wi-Fi, a 
jedynie dostarcza dla specjalnego 
bezprzewodowego modułu (można 

Pioneer X-HM70
Pioneer długo zwlekał z wyprodukowaniem wysokiej klasy systemów mini, 

ale w końcu wziął byka za rogi, w efekcie czego powstały dwa systemy: 
testowany już w „Audio” 3/11 model X-HM50 (http://audio.com.pl/testy/pione-

er-x-hm50:9) oraz droższy i obecnie najlepszy X-HM70. „70-tka” ma to „coś” 
bardzo wartościowego w naszym teście – moduł sieciowy.

Pilot dość spory, w kontekście tylko mu-
zycznego przeznaczenia wieży.

Pod klapką kryje się stacja dokująca dla odtwarzaczy 
Apple.

go dokupić oddzielnie) zasilanie. Tak zorgani-
zowany system, oprócz plików obsługiwanych 
przez USB, potrafi także czytać Flac (24 bit/96 
kHz). Aby wszystko zadziałało, niezbędny 
jest przechowujący pliki serwer DLNA. Mając 
dostęp do internetu, możemy także sięgnąć po 
wirtualne radio.

Wszystkie funkcje działają szybko i bez-
problemowo, odtwarzanie rozpoczyna się 
niemal natychmiast po wydaniu stosownej 
komendy i pod tym względem przewaga nad 
„rozkręcającym” płytę mechanizmem CD jest 
bezdyskusyjna. Podobnie żwawo reaguje 
radio internetowe, choć tutaj kluczowa będzie 
prędkość łącza internetowego.

CD-amplituner może pochwalić się jeszcze 
jednym – wyjściami głośnikowymi z możliwo-
ścią obsługi impedancji 4-omowych – dzięki 
czemu będzie można podłączyć niemal 

dowolne kolumny. W zestawie mamy co 
prawda głośniki, ale być może przyjdzie 
nam do głowy zastąpić je czymś lepszym, 
zwłaszcza że…

O ile elektronika wzbudziła we mnie 
tylko pozytywne wrażenia, to głośniki są 
przeciętne. Dość lekkie, wykończone czarną 
folią, mają co prawda regularny dwudrożny 
układ przetworników (13-cm nisko-średnio-
tonowy plus 25-mm jedwabna kopułka), 
lecz na pewno nie dorównują jakością 
monitorom, jakie można kupić za tysiąc 
kilkaset złotych. Oczywiście cena zesta-
wu H-XM70 wyjaśnia, że w tym budżecie 
lepszych nie udało się zmieścić, lecz jeżeli 
z upływem czasu będziemy myśleli o po-
prawie brzmienia, to niekoniecznie musimy 
się żegnać z całym systemem.

HI-FI Minisystemy 1900–4200 zł
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ODSŁUCH
Od razu po uruchomieniu urządzenia 

sięgnąłem do menu zawierającego regulacje 
barwy i inne „ulepszacze”, upewniając się, 
czy wszystko jest wyłączone. Było, lecz mimo 
to Pioneer atakuje dźwiękiem wyraźnie pod-
rasowanym. Mimo że niewielkie głośniki nie 
pozwalają na prawdziwe szaleństwa, to sta-
rają się wycisnąć ostatnie niskotonowe soki. 
Efektem jest dość mocny, grubo mruczący bas, 
co nie zawsze wychodzi na dobre pryncypial-
nie ocenianej naturalności, lecz kreowanie 
choćby namiastki „potęgi” też ma jakiś sens 
i na pewno spodoba się wielu klientom, zain-

x-hm70
CENA: 1900 ZŁ

DYSTRYBUTOR: dsv
www.pioneer.pl

WYkONANiE
Znakomita elektronika, przeciętne głośniki.

FUNkCJONALNOŚĆ
sieć LAN z dostępem do serwerów dLNA oraz radia 
internetowego, zintegrowana stacja dokująca dla iPoda 
i iPhone’a (iPada poprzez specjalną przejściówkę też 
podłączymy), port UsB, możliwa obsługa głośników 
4-omowych.

BRzmiENiE
Odważnie na skrajach pasma, średnica w tle. 

Są wejścia dla 
dodatkowego źródła, 
wyjście dla subwoofera 
oraz port LAN; chcąc 
uruchomić Wi-Fi, trzeba 
sięgnąć po zewnętrzny 
adapter.

R   E   K   L   A   M   A  

Zestaw wejść i wyjść na froncie wygląda podobnie 
jak u Marantza, z tą różnicą, że tutaj USB nie służy 
komunikacji z iPodem.

teresowanym tego typu produktem – o audio-
filskich aspiracjach nikt tu przecież nie mówi. 
Góra pasma ma dobitny, lekko metaliczny 
charakter, detale przekazywane są więc dziar-
sko, choć niezbyt selektywnie. W tej dynamice 
i zadziorności mniej miejsca zostało na środek 
pasma, wokale pozostaną na drugim planie, 
mimo to brzmienie nie straci życia.   
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