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Samsung HT-BD2
Sony HTP-BD2SRFBLU-RAY

WCHODZI W SYSTEMY

Promieñ niebieskiego lasera ³askawie pad³ na
systemy kina domowego „z jednego pude³ka”.

To nowy etap w popularyzacji formatu najwy¿szej
rozdzielczoœci, u³atwiony przez niedawn¹

kapitulacjê konkurenta – HD DVD.

BLU-RAY
Kompaktowe zestawy do kina domowego,
           chocia¿ dalekie od czystego audiofilizmu,

  dla du¿ych producentów s¹ bardzo
wa¿nym segmentem rynku AV. Zajmuj¹ jedn¹
z czo³owych pozycji, chocia¿ z pewnoœci¹ za
telewizorami. Nie ka¿dy u¿ytkownik nawet
najnowoczeœniejszego telewizora kupi do niego
system wielokana³owy, ale zrobi to bardzo wielu.
Boom na p³askie telewizory nie jest konkurencj¹,
nie pomniejsza zainteresowania systemami
wielokana³owymi – wrêcz przeciwnie, on go
napêdza. Tym bardziej, kiedy pojawia siê wspólny
mianownik – wysoka rozdziel-czoœæ. Telewizorów
full HD ju¿ wokó³ pe³no, ale telewizji w tej
rozdzielczoœci ma³o – jedynym Ÿród³em prawdziwe-

go sygna³u 1080p jest Blu–ray. Same
odtwarzacze s¹ jednak doœæ drogie,
wzi¹wszy te¿ pod uwagê koszty ca³ego
systemu audio, jaki trzeba wokó³ nich
zbudowaæ. Naj-szybsz¹ drog¹ Blu–ray’a do
szerokich rzesz klientów s¹ wiêc kompletne
systemy kina domowego, wyposa¿one ju¿

w ten format, a z drugiej strony
najmocniejszym argumentem tych
systemów jest dzisiaj w³aœnie Blu–ray.
Jeœli ceny tych systemów bêd¹ coraz
ni¿sze – a bêd¹ – to w krótkim czasie
trafi¹ one pod przys³owiowe strzechy.
Tutaj w walce o klienta zmierz¹ siê
wszyscy wielcy, a my w tym teœcie nie
tylko przedstawiamy dwa konkretne,
dostêpne ju¿ w sprzeda¿y systemy, ale
i odnotowujemy w³aœnie pocz¹tek tej
walki. Jako pierwsi zg³osili gotowoœæ
Samsung i Sony i jest to jakieœ œwiadectwo
ich sprawnoœci. Pozostali producenci s¹
po prostu troszeczkê spóŸnieni i na

pewno zgrzytaj¹ zêbami, ¿e nie uda³o
im siê wystartowaæ tak b³yskawicz-
nie. A dzwoniliœmy do wszystkich –
niektórzy odpowiadali, ¿e zaraz, za
chwilê, inni ¿e jeszcze nie nadszed³
czas na takie szaleñstwa, ¿e „rynek
jeszcze nie jest gotowy”. Chyba to
jednak oni nie s¹ gotowi. A firmy,
którym uda³o siê ju¿ wprowadziæ
kina domowe z Blu-ray, maj¹ szansê

na zdobycie przewagi nad
konkurencj¹. Oczywiœcie nie
bêdzie to wielka przewaga, jeœli
kolejne firmy poka¿¹ swoje
systemy w ci¹gu miesi¹ca lub
dwóch. Bêdziemy trzymaæ rêkê
na pulsie i pisaæ o Blu–ray’u we

wszystkich jego postaciach,
dopóki odtwarzacze i systemy

nie stan¹ siê tak pospolite, ¿e
znowu bêdzie wstyd...
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HT-BD2Samsung

Samsung oferuje w tym sezonie
a¿ dziesiêæ kompaktowych

systemów do kina domowego.
Jeœli dodaæ do tego modele ju¿ nie
produkowane a jeszcze dostêpne
to nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e sklepy
z elektronik¹ sprawiaj¹ wra¿enie
zdominowanych i zaminowanych

przez zestawy tej marki.
HT–BD2 jest jednak pozycj¹

specjaln¹, zosta³ zaopatrzony nie
tylko w napêd Blu–ray, ale

równie¿ w dekodery 6.1 i 7.1 oraz
komplet g³oœników dla najbardziej

rozwiniêtej kombinacji.

Zestaw dostarczany jest w pudle
o pora¿aj¹cej wielkoœci i masie.
 Zespo³y g³oœnikowe s¹ wolnostoj¹ce,

ale obudowy aktywne akustycznie nie s¹
du¿e. Sposobem znanym ju¿ wczeœniej,
ka¿da z „kolumn” sk³ada siê z okr¹g³ej
podstawy, nogi i w³aœciwego g³oœnika. Ale
gniazdo przy³¹czeniowe jest na samym dole,
kabel nie wisi wiêc i pokazuje siê dopiero na
pod³odze. W ka¿dej z czterech takich
konstrukcji (dwie przednie, dwie tylne)
pracuj¹ dwa przetworniki nisko–œrednioto-
nowe i jeden przetwornik umieszczony
pomiêdzy nimi. Poni¿ej widoczny jest
jeszcze wylot bas–refleksu, a jak¿e. G³oœnik
centralny ma podobny uk³ad g³oœników, ale
w typowej dla tego kana³u orientacji
poziomej. Dodatkowe g³oœniki tylne s¹ ju¿
znacznie mniejsze, wykonane w takim
samym stylu – czarne i b³yszcz¹ce.
Zosta³y przygotowane do zawieszenia na
œcianie.

Subwoofer, z racji swoich rozmiarów
oraz czarnej barwy, prezentuje siê potê¿nie
i ponuro. Sam g³oœnik znajduje siê z przodu,
wejœcie oczywiœcie z ty³u, tam te¿ jeden
regulator – wysterowania – i w³¹cznik.
Mamy wiêc do czynienia z typowym
subwooferem systemowym, nieskompliko-
wanym w obs³udze. I s³usznie.

Aparycjê g³oœników poznaliœmy
ju¿ wczeœniej, testuj¹c inny system
Samsunga, zaskoczeniem jest
natomiast wygl¹d jednostki centralnej. Przede
wszystkim nie jest to urz¹dzenie zale¿ne od
subwoofera, ma swój zasilacz, procesory,
odpowiednie wyjœcia. Zgodnie z ide¹ przewodni¹
tego testu, odtwarza p³yty BD, oprócz nich
równie¿ DVD–Video, CD, DVD–RW, DVD+RW,
pliki JPG i MP3. Zastosowano szerok¹ paletê
nowoczesnych przetworników wielokana³owych:
Pro Logic IIx, DD EX, DD Plus, Dolby True HD,
DTS ES, DTS 96/24, DTS–HD. Od strony
wizyjnej wyposa¿enie jest równie znakomite,
poniewa¿ producent obiecuje na wyjœciu sygna³
do 1080p, na ¿yczenie wyœwietlany z kinow¹
prêdkoœci¹ 24 klatek na sekundê.

Zastosowano kodowanie kolorami gniazd
g³oœnikowych i wtyczek na kablach – nawet
podczas pierwszego uruchomienia trudno siê
pomyliæ. Wyjœciu HDMI towarzyszy trójka
komponent oraz kompozyt. Liniowe wyjœcie
audio jest tylko jedno – monofoniczne dla
subwoofera (oczywiœcie pomijaj¹c HDMI).
Natomiast wejœcia s¹ a¿ trzy – jedno analogowe
i dwa cyfrowe œwiat³owodowe. Urz¹dzenie
mo¿e pracowaæ w sieci LAN, producent
wskazuje, ¿e funkcja ta ma zastosowanie g³ównie
do œci¹gania aktualnego oprogramowania.

Jednostka centralna prezentuje siê bardzo
nowoczeœnie. Górna czêœæ jest ob³a i po³yskuj¹-
ca. P³ytê wsuwamy do szczeliny. Przyciski do
obs³ugi fundamentalnych funkcji znajduj¹ siê na
pod³u¿nym gzymsie obudowy. Wyœwietlacz jest
niewielki, ale ³adny i czytelny, z matryc¹
punktow¹. ¯eby siê do czegoœ przyczepiæ:
brakuje podrêcznego wejœcia, choæby do
pod³¹czenia kamery. Urz¹dzenie nie ma równie¿
slotów dla kart pamiêci. Pilot jest pod wzglêdem
urody przeciêtny, jednak bardzo funkcjonalny
i sprawny – jednostka centralna znakomicie
reaguje na komendy, wydawane nawet z du¿ej
odleg³oœci.

Grafika menu robi dobre wra¿enie, funkcje
rozplanowane s¹ logicznie. Znajdujemy kilka
dodatkowych, a bardzo przydatnych regulacji. S¹
te¿ takie, które musia³y siê tam znaleŸæ
obowi¹zkowo. Konieczny jest np. set–up

g³oœników, w³¹cznie z wybraniem w³aœciwej ich
liczby - system ma przeciez 7 g³oœników
w komplecie (plus subwoofer). Przyda siê
równie¿ synchronizacja dŸwiêku z obrazem.
Aspekty wizyjne s¹ standardowe (16:9, 4:3 PS
i LB), mo¿emy wybraæ odtwarzanie 24p oraz
rozdzielczoœæ do 1080p, która nie pojawi siê
jednak na wyjœciu komponent. Tam otrzymamy
maksymalnie 1080i, co i tak jest dobrym
wynikiem. Trzeba siê równie¿ chwilê podrapaæ
w g³owê nad set–upem HDMI, b¹dŸ w ogóle tej
funkcji nie ruszaæ, o ile na wyœwietlaczu mamy
dŸwiêk i obraz. Menu u¿ytkownika jest bardzo
czytelne, mo¿na nawet rzec, ¿e trochê zbyt
nachalne – opisy, ikony, okienka s¹ bardzo du¿e.
To jednak przede wszystkim zaleta, wszystko
widaæ nawet z du¿ej odleg³oœci i na niezbyt du¿y
monitorze.
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Obs³uga subwoofera jest prosta –
mamy tylko monofoniczne wejœcie

audio, regulator wzmocnienia
i mechaniczny w³¹cznik.

K£OPOTLIWE PRZEWODY
trudna bezprzewodowoœæ

Samsung dostarcza w zestawie a¿ 7 g³oœników, nie licz¹c
 subwoofera, a jak stwierdzi³ inny du¿y producent sprzêtu AV,

60 procent nabywców systemów do kina domowego w ogóle nie
wyjmuje g³oœników efektowych z opakowania – zostaj¹ tam na
zawsze. Tylko mniej ni¿ po³owa decyduje siê wiêc na poci¹gniêcie po
pod³odze kabli do g³oœników efektowych – i sprawa kabli wydaje siê
w tej kwestii kluczowa. Komentarza wymagaj¹ jednak pojawiaj¹ce siê
coraz czêœciej g³osy o znakomitej funkcjonalnoœci systemów,
w których tylne kolumny s¹ bezprzewodowe. Rozwi¹zanie takie, na
pierwszy rzut oka jak¿e korzystne, wywo³uje rechot bran¿owych
fachowców, a nawet tych u¿ytkowników, którzy ju¿ siê z jego
„zaletami” zapoznali w praktyce. K³opot polega na tym, ¿e sygna³
audio jest na tyle wra¿liwy na sposób przesy³ania, zniekszta³cenia itd.,
¿e zrobienie tego z wysok¹ jakoœci¹ jest niezmiernie trudne.
„Bezprzewodowe” kolumny tylne potrzebuj¹ przecie¿ wzmacniacza,
który gdzieœ przy nich stanie – trzeba równie¿ pomyœleæ o jego
zasilaniu. No i nie jest powiedziane, ¿e wspomniany sygna³ uda siê
w ogóle przes³aæ za pomoc¹ fal radiowych lub z definicji zawodnych
fal IR. Jednym s³owem, bezprzewodowe kolumny to przy stosowa-
nych dzisiaj w tym zakresie technologiach – zawracanie g³owy.
G³oœniki bezprzewodowe pewnie powêdruj¹ z powrotem do
pude³ka.

Œwiat³em w tunelu s¹ technologie LAN i WLAN (pierwsza
wymaga przewodu, druga nie), których ide¹ jest kodowanie sygna³ów
(nie tylko audio i wideo) do postaci ³atwej do wys³ania i odebrania na
du¿e odleg³oœci oraz niewra¿liwej na potencjalne zniekszta³cenia.
G³oœnik tylny czerpi¹cy sygna³ z gniazdka komputerowego RJ–45
brzmi ju¿ ca³kiem sensownie.

W dwóch przetestowanych zestawach nie zdecydowano siê na
zastosowanie ¿adnej z form bezprzewodowoœci, ale ju¿ dochodz¹ do
nas s³uchy od producentów, ¿e nale¿y siê takich rozwi¹zañ
spodziewaæ w najbli¿szej przysz³oœci.

System Samsunga nie daje szerokiego pola manewru do
wspó³pracy z innymi urz¹dzeniami AV, zestaw wejœæ i wyjœæ
zosta³ ograniczony.

W tym systemie mo¿liwy jest
upgrade oprogramowania za
poœrednictwem wejœcia LAN.
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BRZMIENIE I OBRAZ
Otrzymujemy obraz wysokiej jakoœci, co

potwierdzi³y próby zarówno na telewizorze
plazmowym, jak i na projektorze. Urz¹dzenie
zdolne jest do pokazywania pe³nych, nasyconych
barw, nie uciekaj¹c siê do przesady i przebar-
wieñ. Odciêcia konturów s¹ bardzo wyraŸne, nie
wystêpuj¹ zamazania i niejasnoœci. Wa¿ny jest
równie¿ fakt, ¿e pierwszy plan zosta³ znakomicie
wyeksponowany. Czerñ jest solidna, odcienie
szaroœci dobrze ró¿nicowane, bieli równie¿
niewiele mo¿na zarzuciæ – mo¿e jedynie to, ¿e
czasami wydaje siê zbyt „odblaskowa”. Tak
znakomite efekty udaje siê osi¹gaæ z p³yt Blu–
ray, ale zastosowanie zwyk³ych DVD równie¿
daje wyniki (oczywiœcie po skalowaniu do
1080p).

DŸwiêk nie jest ju¿ tak wyrafinowany.
Charakteryzuje siê rozmachem, rozpiêtoœci¹
i potêg¹. Przy takim podejœciu do odtwarzania

próbowaliby dostarczyæ naprawdê kompletny
system AV – czyli z telewizorem. Wówczas
i jakoœæ obrazu, prawdopodobnie z telewizora nie
wiêkszego ni¿ 32 cale, i wcale nie full HD, nie
by³aby osza³amiaj¹ca, mimo nieustannej pracy
Blu–ray’a.

Nazwa „systemy kinowe” lub „systemy AV”,
(czyli Audio–Video) jest wiêc równie¿ nieprecy-
zyjna, bo systemy te zawieraj¹ komplet urz¹dzeñ
do obs³ugi sygna³u audio, a¿ do ostatniego ogniwa
– zespo³ów g³oœnikowych, nie zawieraj¹ jednak
telewizora. Z kolei nazwa „systemy audio” te¿
by³aby myl¹ca, bo ich wa¿n¹ czêœci¹ jest
odtwarzacz sygna³ów nie tylko audio, ale i wideo
– wa¿n¹ zw³aszcza, gdy mamy do czynienia
z odtwarzaczem Blu–ray. W koñcu prawie
wszyscy kojarz¹ ten format, s³usznie czy nie,
z wysok¹ jakoœci¹ obrazu, a nie dŸwiêku, wiêc
o jakimœ kolosalnym nieporozumieniu na wielk¹
skalê odnoœnie tego, czym s¹ systemy AV i jakie s¹
ich mo¿liwoœci w zakresie audio i wideo, chyba
nie mo¿e byæ mowy.

T echnologia Blu–ray zastosowana nawet
w kompaktowych systemach kinowych,

praktycznie gwarantuje wysok¹ jakoœæ obrazu.
Sygna³ wizyjny ma rozdzielczoœæ 1080p, na
stra¿y wysokiej jakoœci stoi tak¿e z³¹cze HDMI.
Mi³o jest pomyœleæ, ¿e niezale¿nie od tego, jak
bardzo systemy siê zminiaturyzuj¹ i jak ma³o
bêd¹ kosztowaæ, to i tak jakoœæ obrazu
pozostanie na bardzo dobrym poziomie.

S³aby obraz dostrzeg³by ka¿dy, s³aby dŸwiêk
mo¿e ujœæ niepostrze¿enie. Gdyby nie taka
„mo¿liwoœæ”, systemy podobne do testowanych
nie mia³yby racji bytu. Czy przepaœæ tê
wyznaczaj¹ same technologie – rozwijaj¹ca siê
w ramach wizji, maj¹ca teraz swój triumf
w postaci formatu Blu–ray, a zapyzia³a w obrêbie
audio? Wcale nie. Po pierwsze potencja³ Blu–ray
mo¿e s³u¿yæ równie¿ wysokiej jakoœci brzmieniu.
Dlaczego nie s³u¿y? Nawet gdyby s³u¿y³, to
brzmienie które s³yszymy, pochodzi nie
bezpoœrednio z niebieskiego lasera i dekoderów,
ale z g³oœników znajduj¹cych siê na koñcu

Jednostka centralna systemu Samsunga
jest dobrym przyk³adem designerskiego zaawansowania tej firmy.

wielokana³owego czêsto jednak gubione s¹
niuanse, szczegó³y i smaczki. Nie ma w¹tpliwoœ-
ci, ¿e HT–BD2 oferuje dŸwiêk bardzo prze-
strzenny, w czym oczywiœcie pomaga znaczna
liczba g³oœników. W trakcie prób okaza³o siê, ¿e
nawet doœæ niechlujne ustawienie kolumn
owocuje dobrymi planami, zarówno z przodu jak
i z ty³u s³uchacza. Œrednica jest ociê¿a³a, dŸwiêki
maj¹ tendencjê do wpadania w minorowe
tonacje. Bas zasuwa bezpardonowo, przewala siê
i wciska w ka¿d¹ szczelinê. Istnieje mo¿liwoœæ
przytemperowania tego potwora poprzez
zwyczajne przyciszenie, ale chocia¿ iloœciowo
sytuacjê mo¿emy opanowaæ, to dok³adnoœæ
niskotonowych dŸwiêków nie ulegnie poprawie.
Mo¿emy mieæ wiêc mniej lub wiêcej, ale zawsze
miêkkiego, okr¹g³ego, ma³o wyrafinowanego
basu, typowego dla tego typu systemów.

i wzmacniaczy pomiêdzy nimi a dekoderami.
Ró¿nica wynika z koncepcji produktu. Pisz¹c
o doskona³ym obrazie z systemów AV, nie
wyra¿amy siê precyzyjnie, u¿ywamy pewnego
skrótu myœlowego, bo obraz ogl¹damy na
wysokiej klasy telewizorze lub nawet za pomoc¹
projektora – które przecie¿ nie s¹ czêœci¹
testowanego systemu. Tak naprawdê oceniamy
tylko potencja³ samego sygna³u wizyjnego,
oddawanego prosto z odtwarzacza. W przypad-
ku oceny dŸwiêku nie pod³¹czamy ju¿ zewnêtrz-
nych, wysokiej klasy wzmacniaczy i kolumn –
wraz z nimi rezultat by³by na pewno o wiele
lepszy – ale korzystamy z elementów bêd¹cych
w sk³adzie systemu. Elementów w skali
bezwzglêdnej bardzo niskiej klasy – tylko
z takimi cena ca³ego systemu mo¿e byæ na tyle
umiarkowana, aby Kowalski skusi³ siê na
zrobienie sobie takiej dodatkowej przyjemnoœci.
Dodatkowej, bo g³ówn¹ przyjemnoœci¹ jest dla
niego nowy telewizor. WyobraŸmy sobie, ¿e za
kilka tysiêcy z³otych Samsung lub Sony

DOBRY OBRAZ JAKO STANDARD
s³aby dŸwiêk jako standard

HT-BD2
Cena [z³] 7000
Dystrybutor SAMSUNG

www.samsung.pl

Wykonanie
Finezyjnie wykonana jednostka centralna, zaopatrzona
w najnowoczeœniejsze czytniki, dekodery i procesory,
z 1080p/ 24p w³¹cznie. Estetyczne zespo³y g³oœniko-
we, potê¿ny subwoofer.
Funkcjonalnoœæ
Odtwarzacz Blu–ray. Efektowne i efektywne menu,
wszystkie potrzebne ustawienia, minimalna liczba
wejœæ i wyjœæ, brak terminala do pod³¹czania urz¹dzeñ
przenoœnych.
Brzmienie
DŸwiêk potê¿ny, roz³o¿ysty, przestrzenny. Ciê¿ki œro-
dek pasma, obfity bas.
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HTP-BD2SRFSony
analogow¹ parê audio oraz komplet 5.1 obs³u-
guj¹cy zewnêtrzne dekodery wielokana³owe.
Mo¿liwoœci odczytywania dysków rozci¹gaj¹ siê
rzecz jasna od Blu–ray, poprzez DVD–V a¿ do
nagrywalnych p³yt DVD, zarówno +R/RW jak
i –R/RW, z plikami JPEG i MP3 w³¹cznie. Mi³o
jest odnotowaæ, ¿e urz¹dzenie przeczyta kr¹¿ki,
na których zapisano format AVCHD, pochodz¹cy
z cyfrowej kamery. W odró¿nieniu od systemo-
wego amplitunera, odtwarzacz oferuje
wyœwietlanie funkcji na ekranie. W dodatku ca³y
set–up, wizualizacja ustawieñ oraz menu
u¿ytkownika s¹ bardzo proste i dziecinnie ³atwe
w obs³udze – uda³o mi siê uzyskaæ szerok¹
wiedzê na temat tego urz¹dzenia pos³uguj¹c siê
instrukcj¹ obs³ugi w jêzyku w³oskim, którego
w z¹b nie znam.

Przednie i tylne g³oœniki s¹ wolnostoj¹ce – ale
wolnostoj¹ce w sposób najczêœciej spotykany
w takich  systemach. £adny aluminiowy prêt

osadzono w okr¹g³ej podstawie, na nim dopiero
zamocowano w³aœciw¹ obudowê przetworni-
ków. Przewód przeci¹ga siê pod podstawk¹,
a póŸniej prowadzi prêtem a¿ do g³oœnika.
Przednie i tylne g³oœniki, choæ wygl¹daj¹
podobnie, jednak dok³adnie takie same nie s¹.
We frontowych kolumnach s¹ po dwa przetwor-
niki: 6,5 cm nisko–œredniotonowy i 2,5 cm
sto¿kowy wysokotonowy, w tylnych u¿yto po
jednym 6,5 cm. Podobnie okrojone wyposa¿enie
zawiera zestaw centralny, która ma te¿ znacznie
mniejsz¹ obudowê ni¿ pozosta³e. Trzy przednie,
a nawet subwoofer, s¹ ekranowane, co
w czasach inwazji p³askich telewizorów wydaje
siê ju¿ anachronizmem. Subwoofer ma widoczny
z przodu wylot bas–refleks. 16 cm przetwornik
znajduje siê prawdopodobnie równie¿ na froncie,
jest jednak zas³oniêty gêst¹ maskownic¹.

Konfiguracja
urz¹dzeñ nie jest tym
razem standardowa,
przynajmniej nie dla

Sony. Jednostka
centralna nie jest

jednym urz¹dzeniem,
rozbito j¹ na dwa

elementy: w³aœciwy
odtwarzacz oraz

amplituner. W zestawie
znajduj¹ siê równie¿

cztery „wolnostoj¹ce”
kolumny.

Przygl¹daj¹c siê komponentom
zauwa¿amy, ¿e o ile amplituner
STR–KS2000 zosta³ zaprojektowa-

ny specjalnie jako element systemu, to
odtwarzacz BDP–S300, choæ pakowany
w jedno pude³ko razem z ca³¹ reszt¹,
wystêpuje równie¿ jako niezale¿ne
urz¹dzenie.

Zarówno odtwarzacz jak i amplituner
s¹ bardzo p³askie. Za przezroczystymi
paskami pleksi ukryto wyœwietlacze – s¹
to niezbyt wyrafinowane, ale œwietnie
czytelne FL. Zakres przycisków funkcyj-
nych jest bardzo ograniczony, zdalne
sterowanie bêdzie podstawowym
narzêdziem do obs³ugi – ale to ju¿ norma.

Tylny panel STR–KS2000 ujawnia
zestaw pod³¹czeñ pozwalaj¹cy wygodnie
poruszaæ siê sygna³ami w obrêbie systemu,
natomiast zdecydowanie zbyt skromny, by
amplituner móg³ wyp³yn¹æ na jeszcze
szersze wody. G³oœniki pod³¹czamy
standardowymi dla Sony (ale jak widaæ obok,
coraz czêœciej spotykanymi równie¿
u konkurencji) wielokolorowymi wtyczkami.
Jest ich szeœæ, wiêc koñcówka mocy dla
subwoofera te¿ znajduje siê w p³askim cia³ku
amplitunera. Modu³ pod³¹czeniowy HDMI
jest rozbudowany – trzy wejœcia, jedno
wyjœcie... i to w zasadzie wszystko
w dziale wizyjnym. Jak
pod³¹czyæ Ÿród³o z poczci-
wym wyjœciem kompozyto-
wym czy SCART–em?! Jedynym
rozwi¹zaniem jest u¿ycie
cyfrowego wejœcia DM Port, do którego jednak
trzeba dokupiæ zewnêtrzny interfejs. K³opot jest,
nie ma co ukrywaæ. Amplituner jest zdolny do
prze³¹czania 1080p, ma trzy cyfrowe wejœcia
audio (dwa œwiat³owodowe i jedno koaksjalne)
i trzy analogowe (standardowe RCA). Od strony
dekoderów jest skromnie, zdecydowano siê na
DD, DTS i DPLII, rezygnuj¹c z DD–EX, DTS–ES
i DPLIIx, o jeszcze nowoczeœniejszych,
kojarzonych z Blu–ray, nie wspominaj¹c.
Amplituner nie wyœwietla funkcji na ekranie,
postarano siê za to, by konfiguracja urz¹dzenia
by³a jak naj³atwiejsza. Zalecane jest u¿ycie
mikrofonu i automatycznej kalibracji. Jedynym
rozbudowanym panelem STR–KS2000 jest zestaw
ustawieñ DSP. Producent chwali siê pora¿aj¹c¹
moc¹ wszystkich piêciu koñcówek mocy, co
wi¹¿e siê z zastosowaniem cyfrowych wzmacnia-
czy S–Master.

Odtwarzacz BDP–S300 jest zbudowany
stosunkowo solidnie, obudowa jest du¿a, choæ
przedni panel zrobiono z plastiku. O ile
mo¿liwoœci pod³¹czeniowe amplitunera mog¹
wzbudzaæ w¹tpliwoœci, to paleta wyjœæ
zaserwowana w BDP–S300 jest znacznie szersza.
Oczywiœcie jest HDMI (z 1080p/ 24p), a tak¿e
z³¹cza komponent, kompozyt, a nawet S–Video.
DŸwiêkiem mo¿emy wyjœæ poprzez dwa wyjœcia
cyfrowe (œwiat³owodowe i koaksjalne),
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FUNKCJONALNOŒÆ
na o³tarzu prostoty

Z nane s¹ przypadki wielu technicznie uzdolnionych i inteligent-
 nych w³aœcicieli amplitunerów AV i odtwarzaczy DVD, którzy

nawet po wielogodzinnej batalii nie potrafili wydobyæ ze swych cacek
ani obrazu, ani dŸwiêku. Wychodz¹c naprzeciw takiej patologii firmy
oferuj¹ce sprzêt AV, a w szczególnoœci zestawy, z którymi w³aœnie
mamy do czynienia, d¹¿¹ do maksymalnego uproszczenia obs³ugi.
Pod³¹czaj¹cy dostaje jasne wskazówki co i gdzie w³o¿yæ, co i kiedy
wcisn¹æ, wiele funkcji wyjaœnionych jest w formie rysunków, grafów,
schematów a nawet wizualizacji zapisanych na do³¹czonym kr¹¿ku.
Te wszystkie zabiegi jednak nie wystarczy³yby, gdy nie zdecydowano
siê równoczeœnie na znaczne ograniczenie funkcjonalnoœci, czyli
usuniêcie wszystkich „przefajnowanych” opcji – po to, by u¿ytkownik
nie móg³ za ich pomoc¹ niczego zepsuæ. Ten trend widaæ  doskonale
przy porównaniu maszyn DVD i BD – te drugie s¹ znacznie ³atwiejsze
w obs³udze pomimo, ¿e potrafi¹ o wiele wiêcej ni¿ poczciwe DVD.
W zestawach AV obowi¹zywaæ bêd¹ radykalne ciêcia w funkcjach.

Byæ mo¿e ten w³aœnie kierunek rozwoju spowodowa³ pozbawie-
nie testowanych systemów jednej bardzo jednak powa¿nej
umiejêtnoœci – nie tak istotnej dla zestawów wysokiej klasy, ale w tej
lidze wrêcz niezbêdnej. Chodzi o wspó³pracê z urz¹dzeniami
przenoœnymi. Miejmy nadziejê, ¿e kompatybilnoœæ z odtwarzaczem
iPod nadejdzie u wiêkszoœci producentów ju¿ w nastêpnym sezonie,
bo wydaje siê, ¿e mo¿liwoœæ takiego pod³¹czenia zostanie wymuszo-
na przez dorastaj¹ce pokolenie, które w czasie swej pierwszej
komunii obraca w rêkach iPoda z dyskiem o pojemnoœci dostêpnej
w czasach naszej m³odoœci tylko dla NASA. Nieodzowne wydaje siê
tak¿e zaopatrzenie jednostek centralnych kompaktowych systemów
w sloty karty pamiêci, wejœcia DV dla cyfrowych kamer, a ju¿ na
pewno w zwyczajne „podklapkowe” zestawy pozwalaj¹ce szybko
pod³¹czyæ przenoœne urz¹dzenie. S³usznie upraszczaj¹c obs³ugê, nie
nale¿y popadaæ w przesadê i wylewaæ dziecka z k¹piel¹. Bo dzisiaj
dzieci k¹pi¹ siê z iPodami.

Pod³¹czenie do
amplitunera

analogowego
sygna³u wizyjnego

mo¿liwe jest
wy³¹cznie za

pomoc¹ specjalne-
go interfejsu

(który trzeba
dokupiæ) i wejœcia

DM Port.

Odtwarzacz dysponuje normaln¹ palet¹ wyjœæ, g³ówn¹
umiejêtnoœci¹ amplitunera w tym zakresie jest prze³¹czanie

sygna³u HDMI 1080p/ 24p.
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Systemy Blu-raySystemy Blu-raySystemy Blu-raySystemy Blu-raySystemy Blu-rayKINO DOMOWE

BRZMIENIE I OBRAZ
Pamiêtam przekonanie z poprzedniej epoki,

¿e telewizory marki Sony (mowa o klasycznych,
kineskopowych) maj¹ obraz ostrzejszy ni¿
odbiorniki konkurencji. Jeœli by³ to fakt, to zosta³
kompletnie zmyty z masowej œwiadomoœci przez
inwazjê LCD i PDP. Jednak ogl¹daj¹c filmy
z HTP–BD2SRF, tamto wra¿enie powróci³o.
Obraz z Sony jest bardzo wyrazisty, jaskrawy,
ostry, mo¿na nawet rzec, ¿e agresywny.
Obserwowanie poszczególnych kolorów przy-
wodzi na myœl, ¿e ka¿dy z nich chce czymœ
zaimponowaæ, zab³ysn¹æ, dominowaæ. Feeria
barw rozci¹ga siê zatem od zielonych plenerów,
poprzez niebieskie niebo, a¿ po jaskraw¹
czerwieñ lej¹cej siê krwi. W ca³ej tej eksplozji
nie brakuje jednak zasadniczego zrównowa¿enia,
dobrego oddania odleg³oœci planów oraz
analitycznoœci. Krótko mówi¹c, rozdzielczoœæ

W zawodach brzmieniowych obydwa
zestawy równie¿ zdecydowanie siê ró¿ni¹,
a jednoczeœnie zdecydowanie nie maj¹ nic
wspólnego z tak wysok¹ jakoœci¹, jak¹ osi¹gaj¹ na
wizji. Samsung wprowadza nas co prawda
w klimat kinowej masywnoœci, gêstoœci, a bogaty
zestaw g³oœnikowy tworzy dobr¹ przestrzeñ
nawet bez wielkiej starannoœci w jego ustawie-
niu, jednak zaciemnienie dŸwiêku, zwalisty bas
i ostatecznie brak naturalnoœci pozostawiaj¹ to
brzmienie na poziomie znanych, popularnych,
nawet tañszych od HT–DB2 systemów
„z jednego pude³ka”. Sony jest mo¿e bli¿szy
neutralnoœci, ale jego oziêb³oœæ i osch³oœæ te¿ nie
robi¹ doskona³ego wra¿enia. Prawda jest taka –
do tej pory potencja³ Blu–ray’a wykorzystywany
jest wy³¹cznie do osi¹gniêcia wysokiej jakoœci
obrazu. W zestawach „ z jednego pude³ka”
bêdzie tak pewnie zawsze, bo nie ma tu miejsca
na dobre wzmacniacze i zespo³y g³oœnikowe
z prawdziwego zdarzenia, co dla audiofilów jest
mo¿e oczywiste, ale wyjaœniamy to tym
poczciwcom, których do lektury Audio i tego
testu zwabi³ anons o Blu–ray’u na ok³adce.

Grzegorz Rogó¿

Obydwie firmy zastosowa³y w swoich
blurejowych zestawach odmienne

koncepcje doboru elektroniki. Samsung
zaproponowa³ ultranowoczesn¹ jednostkê
centraln¹, Sony z³o¿y³o zestaw z dwóch
odrêbnych urz¹dzeñ – odtwarzacza i amplitune-
ra. Odtwarzacz to kompletnie wyposa¿ony
BDP–S300 (który mo¿emy te¿ kupiæ oddzielnie),
amplituner najwyraŸniej zosta³ „dorobiony” na
potrzeby systemu, ale nie jest zbyt zaawansowa-
ny –  ma skromny zestaw dekoderów, nie
wyœwietla funkcji na ekranie, nie pozwala
pod³¹czyæ ¿adnego Ÿród³a wizyjnego wejœciem
innym ni¿ HDMI, nie ma te¿ mo¿liwoœci
wyprowadzenia sygna³u inaczej ni¿ przez
wspomniane HDMI, chocia¿ HDMI s¹ a¿ cztery
sztuki (trzy wejœcia, jedno wyjœcie). Samsung
dysponuje natomiast pe³n¹ palet¹ nowoczesnych
dekoderów, doskonale skomponowanym,
nowoczesnym menu, ma jednak wy³¹cznie
wyjœcia wizyjne – za to w trzech rodzajach:
HDMI, komponent i kompozyt. Jest wiêc
podobnie jak Sony hermetyczny w zastosowa-
niach, ale w nieco inny sposób. Tyle, ¿e w ra-

pokazywana przez Sony w pe³ni odpowiada
nadziejom pok³adanym w full HD.  Z dobrego
czarnego i rozb³yszczonej bieli HTP–BD2SRF
potrafi wydobyæ znakomity kontrast.

Z brzmieniem HTP–BD2SRF nie idzie ju¿ na
ca³oœæ, jest spokojniejszy, staranniejszy, rzetelny,
ale wci¹¿ interesuj¹cy . Na muzycznej scenie
panuje czystoœæ i przestrzeñ. Wydarzenia
z przodu, choæ wyra¿ane nie powiêkszonymi
dŸwiêkami, oddawane s¹ zdecydowanie
i wyraziœcie, umiejêtnie odcinaj¹ siê od dalszych
planów. DŸwiêki s¹ trochê zbyt zimne i szkliste,
mo¿na postawiæ im audiofilski zarzut klinicznoœ-
ci. O ile nie s³u¿y  to naturalnoœci dŸwiêków
podstawowych, to znakomicie siê sprawdza przy
podkreœlaniu szczegó³ów. Œrednica i góra dobrze
ze sob¹ wspó³pracuj¹, nawet bas jest z nimi doœæ
dobrze, jak na taki system, skoordynowany.
Subwoofer potrafi zagraæ nieprze³adowym
dŸwiêkiem, chocia¿ o precyzji nie bêdziemy siê
rozpisywaæ.

mach systemu Sony zawsze mo¿na skorzystaæ
z wyjœæ jakie oferuje BDP–S300. O ile wiêc
w kwestii obs³ugi jednostki centralnej Samsung
wypada lepiej, to pod wzglêdem pod³¹czenio-
wym mniejszy k³opot sprawia Sony.

Samsung proponuje a¿ siedem kolumn
(stosownie do rodzaju u¿ytych dekoderów),
w Sony znajdziemy „zaledwie” piêæ (subwoofe-
rów nie liczê). Tutaj mamy jednak k³opoty
z krytykowaniem Sony – dla wiêkszoœci
u¿ytkowników tego typu systemów nawet
format 5.1 sprawia k³opot z rozstawieniem
g³oœników. Z drugiej strony, standardy dŸwiêku
zwi¹zane z Blu–ray korzystaj¹ w³aœnie z 7.1 –
Samsung jest wiêc w tym wzglêdzie konsekwent-
ny i bezkompromisowy, co te¿ trzeba doceniæ.

Bior¹c do testu zestawy z odtwarzaczami
Blu–ray spodziewamy siê znakomitej jakoœci
obrazu, przynajmniej na wyœwietlaczach 1080p.
Pod tym wzglêdem nie zawodzi ani Samsung
HT–DB2, ani Sony HTP–BD2RSF, choæ ró¿ni¹ siê
one stylem. Z Sony obraz jest bardzo dynamicz-
ny, wyrazisty, ka¿dy z kolorów walczy o swoj¹
pozycjê. Samsung jest spokojniejszy, stabilniej-
szy, ale i kontrast jest doskona³y.

PODSUMOWANIE

Elektronika systemu Sony sk³ada
siê z cyfrowego amplitunera STR–KS2000 i odtwarzacza

BDP–S300, który mo¿na te¿ kupiæ oddzielnie.

HTP-BD2SRF
Cena [z³] 4000
Dystrybutor SONY

www.sony.pl

Wykonanie
Zestaw z³o¿ony z niezale¿nego odtwarzacza i amplitu-
nera. Przeciêtne, choæ schludnie wykonane g³oœniki.
Funkcjonalnoœæ
Bardzo dobrze wyposa¿ony odtwarzacz Blu–ray,
amplituner biedniejszy. Ca³y system bardzo ³atwy
w obs³udze.
Brzmienie
Przestrzenny, czytelny, spójny dŸwiêk z lekkim
rozjaœnieniem. Bas w dobrych proporcjach i niez³ej
kondycji.


