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Pomys³ Philipsa jest nie tylko ciekawy i oryginalny, ale
przede wszystkim od strony u¿ytkowej genialnie prosty

i wygodny. W jednym ³adnym urz¹dzeniu mieœci siê:
odtwarzacz DVD, dekodery wielokana³owe, ale tak¿e
zestaw g³oœników. I to niebanalny. Produkt nazwano

Sound Bar (dŸwiêkowa belka), jego kszta³t pozwala na
postawienie pod telewizorem (w szafce), na telewizorze

(jeœli wci¹¿ jest to klasyczny CRT) lub zawieszenie na
œcianie - nad lub pod p³askim panelem. Nale¿y

spodziewaæ siê, ¿e to ostatnie rozwi¹zanie najlepiej odda
wdziêk HTS8100, zw³aszcza w towarzystwie firmowego,

philipsowskiego LCD-eka. Belka ma szerokoœæ prawie
94 cm, warto wiêc wczeœniej zastanowiæ siê,

gdzie bêdzie jej miejsce.

Od strony elektronicznego wyposa¿enia urz¹-
dzenie zdecydowanie mo¿e siê podobaæ. Na
HDMI pojawia siê 1080p, zastosowano deinterla-
cer Faroudja, a wewn¹trz s¹ dekodery DD, DTS
i DPLII. Urz¹dzenie akceptuje szerok¹ gamê
standardów w³¹czaj¹c DivX, JPEG, MP3 i WMA,
o typowo wizyjnych p³ytach nie wspominaj¹c.
Wra¿enie wielokana³owego dŸwiêku otrzymuje-
my dziêki systemowi przetwarzania Ambisound
oraz sporej l iczbie przetworników zawartej
w dŸwiêkowej belce: szeœciu 7-cm œredniotono-
wym z dodatkiem dwóch kopu³ek wysokotono-
wych. W fizykê i analizê metody kreowania
dŸwiêku przestrzennego nie bêdê siê zag³êbia³,
ale efekt opiera siê nie na odbiciach od œcian,
lecz na przesuniêciach fazy wykorzystuj¹cych
zjawiska psychoakustyczne. Menu jest bardzo
proste, czytelne i oczywiste, jest jednak kilka
funkcji ponadstandardowych. Na przyk³ad na
gniazdach komponent mo¿emy otrzymywaæ
równie¿ sygna³ RGB, co pomo¿e we wspó³pracy
ze SCART-ami. Wybór rozdzielczoœci zarezer-
wowany jest dla HDMI. Cieszy œwietnie zorgani-
zowana nawigacja pomagaj¹ca poruszaæ siê po
plikach dŸwiêkowych i zdjêciowych. Szczególnie
przydaje siê podczas korzystania z pamiêci prze-
noœnej lub odtwarzaczy GoGear/ iPod.

 CINEOS HTS8100Philips

W e wzornictwie belki dominuje modny
obecnie kolor czarny w wydaniu b³ysz-
cz¹cym. G³oœniki zosta³y przykryte po-

lakierowan¹ siatk¹, œrodkowa czêœæ panelu to
p³ytka z pleksi. W niej znajduje siê wyœwietlacz,
a mechanizm na kr¹¿ek ulokowan¹ dopiero za
ni¹. Ca³a p³ytka efektownie odsuwa siê na prawo
ukazuj¹c pick-up, rozwi¹zanie wydaje siê mo¿e
delikatne, ale jest z pewnoœci¹ efektowne. Na
górnym panelu znajduj¹ siê klawisze obs³uguj¹ce
tylko najwa¿niejsze funkcje mechaniki, reszta ulo-
kowana jest na pilocie – i s³usznie. Sterownik jest
³adny, prosty, liczba przycisków na nim te¿ nie
jest przesadzona – sprawdza siê bardzo dobrze.

Wnêka z lewej strony obudowy zawiera wej-
œcie audio dla przenoœnego odtwarzacza, gniazdo
dokuj¹ce dla stacji iPod lub GoGear (firmowe
rozwi¹zanie Philipsa) oraz USB. Z ty³u belki jest
wnêka z gniazdami, po pod³¹czeniu zak³adamy na
ni¹ plastikow¹ klapkê. Uniwersalne przy³¹cza s¹
dwa: SCART i HDMI, oczywiœcie w miarê mo¿li-
woœci trzeba skorzystaæ z tego drugiego. Mamy
równie¿ wyjœcie komponent. DŸwiêk z telewizo-
ra mo¿emy wprowadziæ do belki poprzez gniaz-
do mini-jack. Wielopinowe z³¹cze, które równie¿
znajduje siê w tym zestawie, ³¹czy urz¹dzenie
z subwooferem. No w³aœnie – w zestawie jest
jednak jeszcze coœ oprócz belki, w której g³oœni-
ka niskotonowego ju¿ nie próbowano upychaæ.
Do obudowy subwoofera oddelegowano tak¿e
zasilacz i prawdopodobnie wzmacniacze, a tak¿e
dwa wejœcia analogowe wejœcia i jedno cyfrowe
(elektryczne), i co ciekawe, tak¿e gniazda ante-
nowe AM i FM. G³oœnik ulokowany w tym modu-
le ma 16,5 cm œrednicy, bas-refleks ulokowany
jest z ty³u.

Ten sterownik
zgrany ze œwietnie
rozpisanym menu

pozwala na bardzo
wygodne nawigowa-
nie nawet w g¹szczu

folderów i plików.

Umieszczenie p³yty w Cineos HTS8100
poprzedza odsuniêcie na bok du¿ej czêœci
przedniego panelu. Mechanizm jest
zainstalowany pionowo.

Philips zdradza przywi¹zanie do
analogowego przekazywania wizji.

Gniazdo SCART zainstalowano w ten
sposób, by w³o¿enie wtyczki nie
utrudnia³o instalacji na œcianie.
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Ambisound rzeczywiœcie dzia³a. Przypadkowo uruchomi³em system
podczas sesji fotograficznej i ju¿ podczas tej próby okaza³o siê, ¿e

dŸwiêk jest nie tylko bardzo przestrzenny, ale równie¿ doœæ czysty i anali-
tyczny. Bardzo sugestywna jest czytelnoœæ i plastycznoœæ pierwszego planu.
Dialogi s¹ silnie zogniskowane z przodu sceny, jeœli system znajdzie siê
blisko telewizora lub ekranu – a takie jest przecie¿ za³o¿enie - to wra¿enie
spójnoœci bêdzie kapitalne. Rozci¹gniêcie sceny jest wystarczaj¹ce, ale nie
szokuj¹ce, widz nie bêdzie siê czu³ zaatakowany tyralier¹ informacji, nie
bêdzie ogl¹da³ siê na boki. Efekty tylne s¹ wyodrêbniane, ale tylko w sytua-
cjach, gdy naprawdê siê coœ istotnego siê tam dzieje w œcie¿ce dŸwiêkowej,
i nawet wtedy nie przenosz¹ siê dok³adnie za g³owê. Pamiêtajmy jednak,
¿e mamy do czynienia z bardzo szczególnym systemem g³oœnikowym.
Osi¹gniêty efekt i tak jest godny szacunku, a przede wszystkim sympatycz-
ny. Œrednica jest solidna, soczysta, chwilami ¿ylasta i metaliczna – ale bez
napastliwoœci. Wysokie tony s¹ czyste i szczegó³owe – z pewnoœci¹ wspo-
magaj¹ przestrzennoœæ i analitycznoœæ. Bas jest ³adnie artyku³owany, jednak
nie przesadnie potê¿ny.

Obraz ucieszy nawet wymagaj¹cego widza. Na projektorze 1080p wi-
dzimy ostre i dobrze wype³nione kontury, i dobre zrównowa¿enie barw.
Dynamika jest bardzo dobra, przejœcia p³ynne, ale nie nazbyt nerwowe.
Lekka bieda jest z czarnym, przy normalnie rysowanej bieli (czyli nie prze-
sadzonej w jaskrawoœci) otrzymany kontrast nie jest fantastyczny.

Cena [z³] 4000
Dystrybutor PHILIPS POLSKA

www.philips.pl

Wykonanie i komponenty
Najnowsze zdobycze techniki audiowizualnej w ra-
mach unikalnej i starannie opracowanej firmowej kon-
cepcji.
Funkcjonalnoœæ
Kapitalna funkcjonalnoœæ dziêki prostocie instalacji i ob-
s³ugi. Mo¿liwoœæ wspó³pracy z zewnêtrznymi Ÿród³ami
i wyœwietlaczami full HD.

Brzmienie
Bogate i dobrze zrównowa¿one, znakomita spójnoœæ
przedniego planu. DŸwiêk nie rozpoœciera siê tak szer-
oko i g³êboko jak z tradycyjnych systemów wielokana-
³owych, ale uzyskany efekt przestrzeni w pe³ni  zado-
woli wielu widzów.

Obraz
Wywa¿one, naturalne barwy, dobra detalicznoœæ, s³a-
ba czerñ temperuje kontrast.

HTS8100

Zestaw dekoderów dookólnych nie jest pora¿aj¹cy, ale obecnoœæ
procesora DCDi Faroudja robi bardzo dobre wra¿enie.


