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W siedzibie pewnej angielskiej firmy, w miejscowoœci Cambridge,
ca³kiem niedawno przekonywano mnie, ¿e odtwarzacze DVD maj¹ przed sob¹
œwietlan¹ przysz³oœæ i ¿e za 2000 euro mo¿na wypuœciæ na rynek urz¹dzenie, które
osi¹gnie maksymalne mo¿liwoœci, jakie nios¹ standardy DVD i CD. Za ow¹ firm¹
wczeœniej nie przepada³em, ale si³a przekonywania kolejnych in¿ynierów, a wreszcie
w³aœciciela we w³asnej osobie sprawi³a, ¿e zacz¹³em, powiedzmy ostro¿nie, braæ ten
punkt widzenia pod uwagê.

RotelRDV-1092I dziêki temu z wiêkszym ni¿ wczeœniej sza-
cunkiem podchodzê do kosztownych produk-
tów – równie¿ marki Rotel, uwa¿niej ich s³u-

cham i je ogl¹dam. Wszak Rotel i wspomniana
firma z Cambridge to bezpoœredni konkurenci,
choæ wiadomo wszystkim (mam nadziejê), ¿e ten
pierwszy pochodzi z Japonii, a nie z Wysp.

RDV-1092 jest najwy¿szym odtwarzaczem
Rotela z najlepszej serii, a cyferka “2” na koñcu
oznaczenia sugeruje, ¿e oto mamy zacz¹tek zu-
pe³nie nowej generacji. We wszystkich materia-
³ach producent podkreœla, ¿e RDV-1092 wyrzuca
ze swych trzewi progresywny sygna³ 1080(p).
Urz¹dzenie jest doskonale zaprojektowane, zna-
komicie wykonane i œwietnie wygl¹da. Nie jest
ani monstrualnie wielkie, ani przesadnie ciê¿kie,
widaæ jednak, ¿e mechanika i elektronika zosta³y
w œrodku upchane, niczego nie zrobiono tylko na
pokaz. RDV-1092 wystêpuje w kolorach czarnym
oraz srebrnym i choæ ten drugi wyraŸnie siê ju¿
przejad³, to nowy model wygl¹da w tej szacie
zdecydowanie bardziej imponuj¹co. Ale nawet
srebrna wersja ma czarne “uszy” przypominaj¹ce
uchwyty do szafy rakowej. Ten element nie jest
jednak do technicznych mocowañ, to czysty ba-
jer wzorniczy.

Rotel wci¹¿ nie
zdecydowa³ siê

na zaaplikowanie
dekoderów

SACD, oczywiœcie
jest  DVD-A.

Grube, ozdobne
uszy nadaj¹ce
urz¹dzeniu
techniczny
i profesjonalny
sznyt.

Na froncie jest obszerna informacja “znacz-
kowa” o tym, co potrafi¹ wewnêtrzne dekodery.
Nie ma wœród nich SACD, ale z praktyki wiemy,
¿e dla przeciêtnego u¿ytkownika ma to niewiel-
kie znaczenie.

Tylny panel jest ³adnie uporz¹dkowany, licz-
ba wyjœæ nie szokuje, ale i nie zawodzi. Kompo-
nent, S-Video, kompozyt – to oczywiœcie obo-
wi¹zkowy zestaw, ale HDMI równie¿ byæ musi
i jest. W dziale dŸwiêkowym tak¿e nie ma bra-
ków: stereo, 5.1 analogowe z dekodera, cyfrowe
wyjœcia œwiat³owodowe i elektryczne. Ma³y he-

belek prze³¹cza pomiêdzy PAL i NTSC, ale pro-
ducent pisze, ¿eby siê nim nie przejmowaæ, jeœli
TV akceptuje obydwa standardy, bo wówczas
wystarczy ustawiæ w menu automatyczne wybie-
ranie formatów. No tak, ale jeœli p³yta jest
w NTSC, to pochodzi z obszaru walutowego
amerykañskiego dolara, mo¿e wiêc byæ odtwa-
rzana jedynie w DVD akceptuj¹cym pierwsz¹
strefê. Nie pyta³em, jak z³amaæ kod w RDV-
1092, ale z pewnoœci¹ jest to mo¿liwe. Urz¹dze-
nie mo¿e byæ aktywowane przez 12-woltowy
wyzwalacz, mo¿na równie¿ u¿yæ wejœcia dla syg-

na³ów podczerwieni, ale te komendy musz¹ po-
chodziæ z procesora b¹dŸ amplitunera tej samej
firmy. Odtwarzacz ma równie¿ pod³¹czenie RJ-
45, za pomoc¹ którego mo¿na sterowaæ nim
z du¿ego systemu zarz¹dzania.

Sterownik, choæ plastikowy, jest ³adny i zgrab-
ny. Bez trudu odnajdujemy potrzebne opcje,
kursory s¹ du¿e i ulokowane w centralnej czêœci
pilota. Grafika menu pozostawia trochê do ¿y-
czenia. Jest skomponowana w jasnych odcieniach
szaroœci, trudno zorientowaæ siê, które funkcje
zmieniamy, jeœli siedzimy daleko od ekranu.  Sa-
me funkcje menu nie zawieraj¹ zaskakuj¹cych
mo¿liwoœci, oczywiœcie jest wœród nich komplet
aspektów oraz dok³adna kalibracja systemu g³oœ-
nikowego – o ile chcemy korzystaæ z wewnêtr-
znego dekodera. W RDV-1092 mo¿emy równie¿
synchronizowaæ dŸwiêk z obrazem (opcja bar-
dzo potrzebna przy niektórych rejestracjach
DVD), a tak¿e w³¹czyæ filtr ograniczaj¹cy poziom
wejœciowego (z p³yty) sygna³u wideo. Zbyt wyso-
ka amplituda przebiegów wizyjnych mo¿e byæ
przyczyn¹ przesterowañ, a wiêc równie¿ znie-
kszta³ceñ pojawiaj¹cych siê na ekranie. Jedyn¹
form¹ regulacji obrazu jest zmiana ostroœci kontu-
rów w jednym z trzech narzuconych poziomów.
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T ym razem rozpocz¹³em od p³yt CD.
RDV-1092 dysponuje w tej dziedzinie
dŸwiêkiem bliskim perfekcji, staj¹c

w jednym rzêdzie z najlepszymi odtwarza-
czami CD. Na pewno posiadanie Rotela zu-
pe³nie dezaktualizuje audiofilsk¹ potrzebê
uruchamiania “dedykowanego” odtwarza-
cza CD. Brzmienie sk³ada siê ze œwietnie
wype³nionych, ale i spokojnych informacji,
które klarownie sk³adaj¹ siê na sceniczny
obraz. Przedni plan jest bardzo plastyczny
i lekko wysuniêty do przodu. Mamy jed-
nak pe³en wgl¹d w to, co dzieje siê g³ê-
biej. Tam ulokowane szczegó³y s³y-
chaæ bez trudu. Dok³adnoœæ, odpo-
wiedzialnoœæ  i  naturalnoœæ.  Góra
pasma jest detaliczna, artyku³owana
wyraziœcie,  ale  nie  narzucaj¹ca
siê.  Nic  nadmiernie  nie  zwraca
uwagi, nie fatyguje przesad¹. Bas
znakomicie  zachowuje  siê  w  ca³ym
swym podzakresie, ale szczególnie spo-
doba³a mi siê jego górna czêœæ, z której potrafi
uderzyæ twarda, dŸwiêkowa piêœæ najchêtniej ak-
centuj¹ca rytmiczne wydarzenia.

Wyposa¿enie
w wyjœcia audio
i wideo komplet-
ne. Wideofilów
najbardziej
ucieszy fakt,
¿e urz¹dzenie
dysponuje
sygna³em
1080p.

RDV-1092
Cena [z³] 6000
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.

Wykonanie i komponenty
Obudowa – jak to u Rotela – mocna i stylowa. Œwietna
elektronika, przyzwoity napêd, bardzo zaawansowane
uk³ady skaluj¹ce obraz – upscaling do 1080p.

Brzmienie
Zachwycaj¹cy nawet ze zwyczajnych p³yt CD –
imponuje wype³nienie i dok³adnoœæ, mocny pierwszy
plan i przejrzystoœæ w g³¹b sceny.

Funkcjonalnoœæ
Przeciêtna grafika menu, niezbyt szeroki, ale wystar-
czaj¹cy zakres regulacji obrazu. Znakomity pilot,
bardzo dobre wyposa¿enie w wyjœcia audio i wideo.

Obraz
Frapuj¹ca naturalnoœæ barw, bardzo dobry kontrast.
Bez ¿adnych problemów.

RDV-1092 mo¿e
byæ uruchamiany

sygna³em 12 V i stero-
wany z du¿ego

systemu. Ale wejœcie
dla zewnêtrznego

czujnika podczerwieni
dotyczy tylko urz¹dzeñ

tej samej marki.

Masywna obudowa RDV-1092 nie jest skrzêtnie wykorzystana przez uk³ady.
Ju¿ w ten sposób widaæ, ¿e w odtwarzaczach za 6000 z³ “dzieje siê” znacznie
wiêcej, ni¿ w modelach za 600 z³.

skorzysta³em równie¿ z 1080p. Obraz charakte-
ryzuje siê pierwszorzêdn¹ dynamik¹ i œwietn¹
kondycj¹ kolorystyczn¹ – zarówno pod wzglê-
dem równowagi, jak i wype³nienia. Nawet ogl¹-
daj¹c Ÿród³a s³abego sygna³u, trudno natkn¹æ siê
na zaczerwienienie czy zaniebieszczenie. Ost-
roœæ tak¿e jest bardzo dobra (nie musimy u¿y-
waæ “poprawiaczy” serwowanych w menu), kon-
tury s¹ oczywiste, ale nie mêcz¹ce. RDV-1092
dobrze daje sobie radê z kreowaniem kontrastu,
dysponuj¹c bardzo dobr¹ biel¹ i g³êbok¹ czerni¹.
O ile wspó³pracê Rotela z PDP mo¿na okreœliæ
jako kompetentn¹, to w przypadku LCD nast¹pi-
³o wyraŸne wspomaganie, polegaj¹ce na pog³ê-
bianiu kontrastu.

HDMI w RDV-1092 sprawdza siê o niebo le-
piej ni¿ analogowy komponent. Kolory s¹ bar-
dziej wyraziste, zmiany zyskuj¹ wiêksz¹ dynami-
kê, a kontury s¹ wê¿sze i silniej zarysowane. Jed-
nak HDMI jest nieco bardziej nara¿ony na prob-
lem pikselizacji, ale zjawisko to i tak wystêpuje
bardzo póŸno, tzn. gdy sygna³ jest ju¿ bardzo
s³aby.

Wraz z p³ytami DVD-Audio brzmienie staje
siê ostrzejsze, ¿ylaste w basie i nieco cieñsze
w zakresie czêstotliwoœci œrednich. Osobiœcie
nawet mi siê to podoba³o, ale podejrzewam, ¿e
du¿a czêœæ audiofilskiej braci (z której nie znam
ju¿ nikogo) wytypuje brzmienie CD.

Na RDV-1092 obejrza³em kilka filmów, stosu-
j¹c zarówno HDMI, jak i komponent, naturalnie
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