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Najpierw pos³ucha³em SDV3 jako odtwarza
cza CD, tak¿e z u¿yciem HDCD. Vincent

gra czysto, swobodnie i neutralnie. Symfonika
uzyskuje w³aœciw¹ rozpiêtoœæ i dynamikê przy
zachowaniu dystansu do s³uchacza i bardzo wy-
sokiej analitycznoœci. Rozplanowanie na scenie
jest bardzo precyzyjne. Rockowe, ostre nagrania
nie s¹ ju¿ oczywiœcie tak wysublimowane, ale tu
najwa¿niejsza wydaje siê prêdkoœæ akcji, zdecy-
dowanie rytmu i przygniataj¹ca dynamika. Ten
ostatni parametr nie jest bezsensownym trzyma-
niem pary pod pokrywk¹, nic siê nie gotuje, ani
nie czai. Po prostu nagranie spokojnie biegnie
swoim tempem, by nagle zwiêkszyæ dawkê ener-
gii i wstrzykn¹æ g³oœnikom trochê adrenaliny. Bas
jest znakomicie kontrolowany, mocny i twardy.

Wykorzystanie wyjœcia cyfrowego do zasile-
nia systemu 5.1 sprawia, ¿e dŸwiêk staje siê bar-
dziej ³agodny, choæ przecie¿ rozbudowuje siê
pod wzglêdem przestrzennym. Pole dialogowe
precyzyjnie oddaje g³osy aktorów, nie mamy
w¹tpliwoœci co nale¿y do g³ównego nurtu akcji.
Dynamika nie jest ju¿ tak pora¿aj¹ca, miêdzy in-
nymi dlatego, ¿e bas siê zmiêkcza, a œrednica
nieco wycofuje.

Barwy nie s¹ narowiste, raczej spokojne,
przejœcia pomiêdzy nimi s¹ odpowiednio ³agodne
– tylko czasami zdarzaj¹ siê zêbate k³opoty przy
wychodzeniu z jaskrawej czerwieni. Czarny i od-
cienie szaroœci s¹ znakomite, nieco zbyt kredowa
jest natomiast biel – wiêcej jaskrawoœci pozwoli-
³oby na uzyskanie mocniejszego kontrastu.

Ca³oœæ obudowy zrobiono z metalu, a do
ozdobienia czêœci przedniej u¿yto solid-
nych aluminiowych klocków. Zdawa³oby

siê, ¿e z racji ceny SDV3 bêdzie multiformatowy,
a przynajmniej, ¿e potrafi czytaæ DVD-A. Nic
z tych rzeczy, najdro¿szy Vincent to konwencjo-
nalny odtwarzacz DVD-Video. Ale jego tylny pa-
nel nie jest ju¿ tak typowy. Stereofoniczne wyj-
œcie audio zrealizowano na z³¹czach XLR i nawet
nie powtórzono w wersji RCA. Na szczêœcie
urz¹dzenie ma dekodery DD i DTS, mo¿na
wiêc w tym celu wykorzystaæ czêœæ analogowe-

z metalu, aluminiowe s¹ tak¿e wszystkie (49)
przyciski. Wœród ustawieñ set-upu s¹ wszystkie
aspekty obrazu, ale równie¿ kilka gotowych ze-
stawów parametrów, które mo¿emy wybraæ
w zale¿noœci od ogl¹danego materia³u. Ustawie-
nia g³oœnikowe (dekodera) nie s¹ zbyt przyjazne,
ale udaje siê przez nie przebrn¹æ. Wyjœcie kom-
ponent  mo¿e  pracowaæ  tak¿e  jako  RGB,  co
z pewnoœci¹ przyda siê do niektórych monito-
rów.  Progresywne  skanowanie  uruchamia  siê
bezpoœrednim przyciskiem z pilota – takie roz-
wi¹zanie wydaje siê najbardziej u¿yteczne.

Wyposa¿enie w wyjœcia jest znakomite:
analogowa para audio wyprowadzona jest
na z³¹czach XLR, a zestaw wizyjny
otrzyma³ gniazdo VGA z sygna³ami RGB.

Niemiecko-chiñska firma proponuje
trzy modele DVD. SDV3 jest wœród nich modelem

najdro¿szym, a swoim wygl¹dem rodzi
skojarzenie, dziêki któremu Vincent w Europie

zas³yn¹³ – jest podobny do urz¹dzeñ Mark
Levinson. To obraŸliwe dla wielu porównanie

jest, niestety lub stety, prawdziwe.

go kompletu 5.1, tym razem wystêpuj¹cego
w wersji RCA. Pod wzglêdem wyjœæ wizyjnych
jest komfortowo: komponent, kompozyt, S-Vi-
deo, SCART oraz VGA z sygna³ami RGB. Cyfro-
we wyjœcia s¹ dwa, œwiat³owodowe i elektrycz-
ne. Oczywiœcie SDV3 ma uk³ad progresywne-
go skanowania. Dekodery audio maj¹ rozdziel-
czoœæ 24 bity/96 MHz, wspomaga je filtr HDCD.
Wœród  czytanych  formatów  s¹  MP3,  VCD
i SVCD.

Jak przysta³o na hi-endowe urz¹dzenie, pilot
jest olœniewaj¹cy. Nie tylko obudowê wykonano

SDV3
Cena [z³] 4300
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Œwietnie wykonana obudowa – efektowne
wzornictwo i bardzo staranne wykonanie.

ocena bardzo dobra

Funkcjonalnoœæ
Proste i ³atwe menu. Rewelacyjne wyposa¿e-
nie w wyjœcia audio i wideo, kapitalny ste-
rownik.
ocena bardzo dobra

Brzmienie i wizja
Znakomity dŸwiêk w stereo, dynamiczny,
bogaty i przejrzysty. W kinie ³agodniej, œred-
nica siê cofa, a bas zmiêkcza. Spokojny,
neutralny obraz.

bardzo dobra

ocena (CD/DVD-V) bardzo dobra/dobra+

ocena koñcowa

Vincent SDV3


