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dza³ siê z natywn¹ rozdzielczoœci¹ projektora lub
telewizora. Jednoczeœnie jednak zachêca do eks-
perymentów, zarazem uprzedzaj¹c, ¿e mo¿e
zdarzyæ siê zanik obrazu. Oczywiœcie skanowa-
nie progresywne jest tak¿e obecne. Aspekty s¹
standardowe,  dodatkowy  uk³ad  pozwala  na
ewentualne zwiêkszenie poziomu czerni.

Je¿eli chcemy korzystaæ z wielokana³owych
wyjœæ audio (dla SACD i DVD-A), nale¿y wyko-
naæ równie¿ set-up g³oœników, który niewiele
ró¿ni siê od prostych ustawieñ w amplitunerach.
Warto tak¿e chwilê zastanowiæ siê nad ustawie-
niami priorytetowego trybu dŸwiêkowego, nie
wdeptuj¹c przy okazji w zakres dŸwiêków skom-
presowanych. Generalnie najlepiej (bo najproœ-
ciej) jest zostawiæ równolegle sygna³y analogowe
i cyfrowe (z HDMI w³¹cznie).

Tak¿e dzia³ ustawieñ wizyjnych nie pozosta³
w tyle. Typowe regulacje (jasnoœæ, kontrast, ost-
roœæ)  uzupe³nione  s¹  doœæ  skomplikowanymi
ustawieniami, jak kompensacja opóŸnienia chro-
minancji oraz pionowe i poziome rozci¹gniêcie
sygna³ów luminancji i chrominancji. Jeœli komuœ
te manewry wydadz¹ siê zbyt skomplikowane,
a jednak koniecznie bêdzie chcia³ coœ pozmie-
niaæ, mo¿e skorzystaæ z piêciu gotowych usta-
wieñ blokowych.

Pilot jest ma³y, plastikowy, niezbyt wyrazisty.
Nie da siê jednak zarzuciæ mu ra¿¹cych niefunk-
cjonalnoœci, w obs³udze pomagaj¹ ró¿ne kszta³ty
klawiszy.

Cenowa pozycja odtwarzaczy DVD oferowanych przez amerykañsk¹ firmê Parasound
jednoznacznie wskazuje na profil producenta. Pierwszy, dro¿szy pochodzi z linii Halo,
drugi z popularniejszej serii New Classic. Ten drugi ma symbol D200, jest
odtwarzaczem uniwersalnym, a jego cena spad³a ostatnio o 1000 z³ – kosztowa³ 7000,
a teraz jedynie 6000...

Parasound D200

Du¿y panel tylny zosta³ zagospodarowany znaczn¹ liczb¹ wyjœæ.

Mo¿liwoœci dekodowania D200 obejmuj¹
DVD-A i SACD, ale tak¿e pracê deiterlacera
DCDi.

Wyjœcie HDMI s¹siaduje z RS-232, kluczo-
wym portem podczas w³¹czania urz¹dzenia
do du¿ego systemu sterowania.

Komponent - obowi¹zkowo. S-Video
i kompozyt podwojono, dziêki czemu mo¿na

prowadziæ obraz do innych stref.

Parasound proponuje czarn¹ i srebrn¹ wer
sjê urz¹dzenia. Przedni panel jest natural-
nie metalowy, ale nie sprawia monumen-

talnego wra¿enia. Napêd i wyœwietlacz ulokowa-
ne s¹ centralnie, przycisków funkcyjnych jest za-
ledwie kilka – wystarcza ich akurat do tego, by
odpaliæ w³o¿on¹ w³aœnie p³ytê DVD. Tylny panel
daje ju¿ wiêcej do myœlenia. W³aœnie tutaj, a nie na
froncie, znajdziemy znaczki DVD-Audio i SACD
oraz informacjê, ¿e wewn¹trz siedzi znany dein-
terlacer DCDi Faroudja. Skanowanie sygna³ów
odbywa siê w ramach 480p, 780p i 1080i, nie jest
to wiêc jeszcze generacja z 1080p. Konwersja
wizyjna wykonywana jest przez przetwornik 12
bitów/ 216 MHz, do audio wykorzystuje siê pra-
cuj¹ce pe³n¹ par¹ 24 bity/192 kHz. Urz¹dzenie
ma wszystkie cztery rodzaje wyjœæ wizyjnych:
HDMI,  komponent,  S-Video  oraz  kompozyt.
Dwa ostatnie standardy (najs³absze) zaopatrzono
w podwójne gniazda. Wszystkie wymienione wy-
jœcia mog¹ pracowaæ jednoczeœnie. Wyjœciom
cyfrowym (oczywiœcie elektrycznemu i œwiat³o-
wodowemu) towarzyszy 6 gniazd RCA znamio-
nuj¹cych czekaj¹ce na pok³adzie dekodery DVD-
A i SACD, jest równie¿ niezale¿ne, stereofonicz-
ne wyjœcie. W komunikacji pomaga wejœcie oraz
wyjœcie dla sygna³ów podczerwieni, ale z pew-
noœci¹ bardziej przyda siê port RS-232.

Grafika set-upu przypomina urz¹dzenia JVC –
ale nie dam sobie rêki uci¹æ, czy oprogramowa-
nie pochodzi z tego samego Ÿród³a. HDMI wy-
maga uaktywnienia, ale wa¿niejsze jest, by wy-
braæ w³aœciwy tryb – komponentowy do normal-
nego pod³¹czenia i RGB, gdy wykorzystujemy
wejœcie DVI (oczywiœcie ze stosown¹ przejœciów-
k¹). Jeszcze inn¹ opcjê musimy wybraæ podczas
korzystania z wejœcia DVI w monitorze - kolor
czarny mo¿e wówczas wygl¹daæ nie najlepiej, ale
w arsenale D200 jest stosowny poprawiacz. Syg-
na³ na wyjœciu HDMI mo¿e mieæ rozdzielczoœæ
dobieran¹ automatycznie lub zmienian¹ przez
u¿ytkownika. Generalnie Parasound zaleca za-
stosowanie takiego sygna³u wyjœciowego, by zga-
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Skoro uda³o siê znaleŸæ prze³¹czanie po-
miêdzy rozdzielczoœciami, postanowi³em
je wykorzystaæ tym bardziej, ¿e przypad-

kowo D200 testowa³em, maj¹c dostêp do moni-
tora akceptuj¹cego 1080p. Plazma prze³yka³a
wszystkie propozycje rozdzielczoœci, ale skoñ-
czy³o siê niezbyt odkrywczo – na 1080i, czyli
najwy¿szym standardzie serwowanym przez DVD
Parasound. Obraz jest znakomity szczególnie
w dwóch aspektach – kontrastowym i dynamicz-
nym. Pierwszy element powoduje, ¿e D200 nie
ma tak wielkich wymagañ co do wspó³pracuj¹ce-
go monitora, oczywiœcie im jest on lepszy, tym
efekty korzystniejsze, ale ostatecznie widzi siê
nadrabianie  braków  czerni.  Na  wspomnianej
plazmie 1080p efekt ten by³ jeszcze nie tak wy-
raŸny, ale 47-calowemu LCD taka pomoc przy-
da³a siê bez dwóch zdañ. Czarny by³ wiêc rewe-
lacyjny, bia³y równie¿ – czysty i ³agodny dla oka.
W³aœciwe rozci¹gniêcie szaroœci okaza³o siê ju¿
tylko formalnoœci¹. Drugi aspekt, z którym D200
kapitalnie sobie radzi³, to dynamika zmian. Ta
objawia³a siê nie za poœrednictwem b³ys-
kawicznego szatkowania scenerii nowy-
mi postaciami, ale nies³ychan¹ ³atwoœci¹
przechodzenia z koloru w kolor, ze sceny
w scenê. Samym barwom te¿ nic nie dolega³o,
mia³y dobre zrównowa¿enie i nieagresywne od-
cienie. Mo¿e niektórzy mogliby ponarzekaæ na
pewne “lenistwo”, ale malkontentom mo¿na po-
leciæ któryœ z trybów dynamizuj¹cych obraz.

Audiofilskie zaciêcie widoczne jest ju¿ po
w³o¿eniu zwyczajnych p³yt CD. Scena dŸwiêko-
wa budowana jest z dobrze wywa¿onych i wy-
starczaj¹co odsuniêtych od siebie informacji.
W realizacjach zawieraj¹cych du¿¹ liczbê instru-
mentów muzycy szeroko otaczaj¹ s³uchacza.

D200
Cena [z³] 6000
Dystrybutor ART CINEMA

www.rhythmica.pl

Wykonanie i komponenty
Wielka, masywna obudowa. Bardzo dobre uk³ady
wizyjne, ale jeszcze bez flagowego 1080i.

Brzmienie
Dynamiczne, analityczne i przestrzenne. Dobre
z DVD, bardzo dobre z CD, wyœmienite z DVD-A.

Funkcjonalnoœæ
Czyta wszystko, co potrzeba. Menu skromne w for-
mie, ale pe³ne znakomitych mo¿liwoœci, szczególnie
w domenie wizyjnej. Odpowiednia liczba wyjœæ,
niektóre nawet podwojone, prawdopodobnie dla
³atwiejszej realizacji systemu wielostrefowego.

Obraz
Olœniewaj¹co kontrastowy. G³êboka czerñ, piêkny
bia³y, odpowiednie wype³nienie.

Wra¿enie jest mi³e tym bardziej, ¿e wi¹¿e siê
z nim wzorowa analitycznoœæ. Równie¿ dynamika
nie pozostawia najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e
urz¹dzenie œwietnie radzi sobie z ka¿dym natu-
ralnym, muzycznym tempem. Góra pasma wyra-
¿ana jest w sposób doœæ ekspansywny i energe-
tyczny, bas jest muskularny i szybki, ale w tej
materii du¿o zale¿y od dobrego subwoofera
(o ile w ogóle przewidujemy jego u¿ycie w try-
bie stereo). W DVD-Audio otrzymujemy dŸwiêk
jeszcze  bardziej  eksponuj¹cy  analitycznoœæ,
utwardzaj¹cy œrednicê oraz dalej promuj¹cy wy-

sokie tony, jednak z równoczesnym ich wyg³a-
dzeniem. “Stety” czy niestety SACD brzmi¹ nie-
wiele lepiej od CD.

Wielokana³owe brzmienie z DVD jest znacz-
nie bardziej impulsywne ni¿ z formatów stereo-
fonicznych. Wydaje siê, ¿e dzieje siê wiêcej, ¿e
muzycy s¹ niespokojni, ¿eby nie powiedzieæ –
niezrównowa¿eni.  Mo¿e  ze  mn¹  by³o  przez
chwilê coœ nie tak? Analitycznoœæ nie jest ju¿ per-
fekcyjna, jednak co najmniej bardzo dobra.

Ka¿da z sekcji urz¹dzenia ma w³asn¹
p³ytkê drukowan¹.

Wœród
uk³adów wizji

znalaz³ siê
chip Silicon

Image,
prawdziwego

guru
w skanowaniu

sygna³ów
wideo.


