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SA-XR700 jest flagowym
amplitunerem Panasonica. Nie jest to urz¹dzenie

bardzo drogie w skali bezwzglêdnej, jednak zwa¿ywszy do
czego firma nas przyzwyczaja³a od jakiegoœ czasu, wydaje siê

bardzo ekskluzywny.

Panasonic SA-XR700
P anasonic kilka lat temu zrezygnowa³ z pro-

 dukcji drogich amplitunerów AV, SA-XR700
jest wiêc pewnym zaskoczeniem - ale tyl-

ko pewnym. Gdy przyjrzymy siê ofercie produk-
tów o wysokiej rozdzielczoœci jakie ta firma ju¿
oferuje i niebawem bêdzie proponowa³a, wiele
siê wyjaœni. Przede wszystkim Panasonic du¿o
zainwestowa³ w technologiê Blu-ray, czego do-
wodem mo¿e byæ odtwarzacz DMP-BD10, który
mo¿na ju¿ kupiæ w ca³ej Europie za kwotê nie
wy¿sz¹ ni¿ cena hi-endowego odtwarzacza DVD.
Po drugie pojawia siê projektor o rozdzielczoœci
1080p, którego cena jest niskobud¿etowa, ale
z pewnoœci¹ co najmniej kilkukrotnie ni¿sza ni¿
maszyn o tych parametrach z generacji sprzed
kilku miesiêcy. Kilku miesiêcy! Za³o¿ê siê, ¿e
w planach koncernu Matsushita s¹ te¿ plazmy
lub/i LCD o rozdzielczoœci full HD. W takiej
ofercie nie mo¿e brakowaæ jakiegokolwiek ele-
mentu koniecznego dla zbudowania ca³ego kina
pod has³em “full HD”. Panasonic serwuje tak¿e
system g³oœnikowy dla uzupe³nienia kompletu
HD, ale nie odwa¿ono siê zaproponowaæ go do
testu. Wspó³praca SA-XR700 z DMP-BD10 i zgod-
noœæ z wysok¹ rozdzielczoœci¹ polegaæ ma na
umiejêtnoœci przepuszczania i prze³¹czania syg-
na³ów 1080p dostarczanych i oddawanych z am-
plitunera za poœrednictwem z³¹czy HDMI. Taka
umiejêtnoœæ nie jest niczym absolutnie nadzwy-
czajnym, ale nie jest to równie¿ standardowy ele-
ment wyposa¿enia amplitunerów AV. SA-XR700
niechêtnie natomiast odnosi siê do sygna³ów
o ni¿szej rozdzielczoœci, nie konwertuje ich do
komponentu, o 1080p na HDMI nie wspominaj¹c.

Przedni  panel  ozdobiono  grubym  p³atem
szk³a. Badanie organoleptyczne (jêzykiem) wyka-
za³o, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest to pleksi. Pod
szk³em znajduje siê niezbyt du¿y wyœwietlacz
fluorescencyjny. Kilka funkcji pokazywanych jest
niezale¿nie umieszczonymi poni¿ej diodami. Do
szybkich zmian s³u¿¹ tylko dwie ga³ki: regulacja
si³y g³osu oraz prze³¹cznik Ÿróde³. Pokrêt³a s¹
plastikowe, ale przesuwaj¹ siê majestatycznie,
sprawiaj¹ wiêc wra¿enie korzystne. Podrêczny

zestaw przy³¹czeniowy (zwieraj¹cy kompozyt, S-
Video, analogowe audio, wejœcie dla mikrofonu
i wyjœcie s³uchawkowe) oraz klawisze bezpo-
œredniej obs³ugi urz¹dzenia ulokowane zosta³y
pod pod³u¿n¹, odchylan¹, plastikow¹ klapk¹.

Amplituner jest wyposa¿ony w jedno wyjœcie
i dwa wejœcia HDMI. Podobny zestaw zastoso-
wano do dystrybucj i  analogowego sygna³u
w standardzie komponent. Jest te¿ kilka wejœæ S-

Najbardziej standardowe
podrêczne wejœcie jest w skali

wyposa¿enia SA-XR700
niemal¿e rarytasem.

Video i kompozyt, w obydwu standardach mo¿e-
my wejœæ na monitor. Pod³¹czenia audio nie s¹
bardzo rozbudowane – mamy cztery pary wejœæ
liniowych. Nie zastosowano ¿adnego wyjœcia dla
stworzenia  pêtli, o ile wiêc mamy dedykowane
wejœcie dla rekordera DVD, to nie otrzymujemy
¿adnego wyjœcia. Trochê dziwne. Amplituner nie
ma równie¿ wyjœæ na zewnêtrzne wzmacniacze
mocy, w zasadzie jedynym analogowy wyjœciem
audio jest monofoniczne gniazdo do pod³¹czenia
subwoofera. Nie zrezygnowano natomiast z wie-
lokana³owego wejœcia, by mo¿na by³o zastosowaæ
dekodery ukryte w odtwarzaczach BD i DVD. Jest
to jednak wejœcie 5.1, które mo¿e wiêc pasowaæ
do wielokana³owego wyjœcia z DVD, ale ju¿ nie
ca³kowicie do BD, w którym jak wiadomo (mo-
wa o DMP-BD10 tej samej firmy) zastosowano 8-
mio kana³owe dekodery i wyjœcie 7.1. Cyfrowe
wejœcia audio s¹ cztery - dwa elektryczne i dwa
œwiat³owodowe. W dziedzinie cyfrowych wyjœæ
audio taka sama sytuacja, jak w domenie analo-
gowej – nie ma ani jednego.

Jedn¹ z ciekawszych i bardziej rozbudowa-
nych opcji SA-XR700 jest delegowanie wzmacnia-
czy kana³ów efektowych do zasilania kolumn
g³ównych (pary stereofonicznej). Odbywa siê to
na ró¿ne sposoby. Mo¿na wykorzystaæ kana³y
efektowe tylny lewy i tylny prawy, dodaj¹c ich
potencja³ do koñcówek przednich lewej i prawej,

i ograniczaj¹c tym samym system do formatu
5.1. Metoda ta znana jest od dawna z modeli Pa-
nasonica, ale w nowym amplitunerze producent
idzie jeszcze dalej. Podpowiada kombinacjê,
w której a¿ trzy koñcówki mocy wykorzystywa-
ne s¹ do zasilania pojedynczej kolumny lewej
i prawej. Taka konfiguracja dopuszczona jest tyl-
ko dla stereofonicznego trybu pracy.

Wewnêtrzny uk³ad dekoduj¹cy zawiera pro-
cesory DD-EX, DTS-ES i DPLIIx. System, za po-
moc¹ pod³¹czonego mikrofonu, samodzielnie
okreœla ile kolumn jest aktywnych i z jak¹ g³oœ-
noœci¹ powinny pracowaæ. Bardziej dociekliwi
mog¹ zrobiæ te ustawienia samodzielnie, g³oœnik
po g³oœniku. Warto jednak zdaæ sobie sprawê, ¿e
amplituner nie ma OSD, wszystkie operacje trze-
ba wiêc konsultowaæ ze wskazaniami na wyœwiet-
laczu. Jak ³atwo siê domyœliæ funkcje amplitunera
s¹ bardzo proste i jest ich niewiele. W zasadzie
najbardziej skomplikowane i niezwyk³e wydaj¹
siê wspomniane kombinacje zasilania kolumn
przednich wzmacniaczami nominalnie stosowa-
nymi do innych kana³ów.

Zdalne sterowanie, za pomoc¹ wewnêtrzne-
go systemu HDAVI, mo¿e kontrolowaæ równie¿
telewizor i np. rekorder tej samej marki. Panaso-
nic godzi siê równie¿ na to, by pilot do³¹czany do
SA-XR700 móg³ obs³ugiwaæ odbiorniki kilkudzie-
siêciu wa¿nych producentów.

Odpowiedzialnoœæ za rezultaty
brzmieniowe i pomiarowe

w wielkiej mierze spoczywa na
cyfrowym wzmacniaczu mocy.
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Jeden kana³ (w trybie wielokana³owym) dys-
ponuje 84W przy 8Ω, przy obci¹¿eniu dwóch
kana³ów mamy 2x72W, przy piêciu tylko 5x43W.
Zasilacz nie nad¹¿a. Na pocieszenie zostaje wzo-
rowa czu³oœæ, wynosz¹ca 0,24V co, jeœli tylko
zechcemy skorzystaæ z wejœæ analogowych, prze-
³o¿y siê na pe³n¹ uniwersalnoœæ.

Koñcówki Panasonica generuj¹ bardzo du¿o
œmieci wysokoczêstotliwoœciowych, odstêp S/N
to zaledwie 51dB, a dynamika marne 70dB.
Wspó³czynnik t³umienia, z uwagi na zastosowane
na wyjœciach filtry, jest niski i wynosi 16 w odnie-
sieniu do 8 omów. Wyniki jak lampowcu, jak wi-
daæ technika cyfrowa pozwala wróciæ do Ÿróde³.

Pasmo przenoszenia (rys.1) poni¿ej 40Hz
opada do -1,2dB przy 10Hz, podobnie sytuacja
ma siê powy¿ej 30kHz, punkt -3dB wyznaczymy
na 86kHz.

Na wykresie z rys. 2 pojawia siê prawie ca³y
(z wy³¹czeniem kilku nieparzystych) komplet
harmonicznych od drugiej do dziewietnastej. Naj-
silniejsza jest trzecia (to ju¿ inaczej ni¿ w lampow-
cach, niestety), której poziom to wysokie -65dB,
druga le¿y przy -73dB, czwarta przy -81dB, po-
wy¿ej -90dB mamy jeszcze siódm¹ (-86dB)
i dziewi¹t¹ (-89dB).

Wykres na rys. 3 pokazuje wysokie wartoœci
zniekszta³ceñ THD+N w ca³ym badanym zakre-
sie. Doœæ powiedzieæ, ¿e poni¿ej 5W zniekszta³-
cenia s¹ wy¿sze od 1%, a poziom ni¿szy od
najczêœciej rozpatrywanych w naszych pomia-

rach 0,1% udaje siê uzyskaæ tylko dla mocy w za-
kresie 37W-70W. Punkt zniekszta³ceñ minimal-
nych Panasonica SA-XR700 to 0,065% przy 63W.

Amplituner jest bardzo lekki, obudowê wy-
konano z cienkich blaszek, mechaniczna integral-
noœæ konstrukcji by³aby chyba zagro¿ona, gdyby
nie umieszczono w œrodku wieñców spinaj¹cych
przeciwleg³e boki. Wiele ma³ych modu³ów przy-
krêcono w ró¿nych miejscach i po³¹czono cien-
kimi taœmami komputerowymi, które nie wró¿¹
zbyt dobrze p³yn¹cym sygna³om. Po prawej stro-
nie znajdziemy koñcówki mocy, znane ju¿ szyb-
kie uk³ady prze³¹czaj¹ce przykrêcone do niewiel-
kiego radiatora poprzedzono scalakami steruj¹-
cymi (Texas Instruments), a zakoñczono filtrami
biernymi (cewki i kondensatory elektrolityczne).
Koñcówki nie zosta³y zaekranowane, co w przy-
padku wzmacniaczy cyfrowych jest wrêcz obo-
wi¹zkowe. Tu¿ obok znajduje siê modu³ dŸwiêku
wielokana³owego, a na nim procesor Yamahy
z serii YSS. W lewej czêœci obudowy przykrêco-
no zasilacz, ale znów jego uk³ady nie s¹ ekrano-
wane! Po finalnym wzmocnieniu pr¹dowym syg-

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia
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Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES
Konwerter wideo −
Wejścia wideo 2x HDMI, 2x komponent,

4x S−Video, 5x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent
Wej./wyj. analogowe audio 5x RCA/−
Wej. gramofonowe −
Wyj. na subwoofer 1 (mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy −
Wej. cyfrowe 2x coax, 2x opt.
Wyj. cyfrowe −
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny −
Komunikacja −
Obsługa dodatkowej strefy −
Dostępne kolory srebrny
Minimalna impedancja kolumn [Ω] 8
Moc znamionowa (1kHz, THD 1%) [W] 7x100
Pobór mocy [W] 140
Wymiary (S/W/G)[cm] 43x11x39
Masa [kg] 5,3

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 84 72 56 49 43

 4 − − − − −
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 84
2 72/72
3 56/56 56
4 49/49 49/49
5 43/43 43/43 43
Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,24
Stosunek sygnał/szum [dB]** 51
Dynamika [dB] 70
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 1,4
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 16

na³y z koñcówek mocy p³yn¹ taœmami do zacis-
ków g³oœnikowych, na górnej platformie umiesz-
czono zespó³ obwodów dla cyfrowych sygna³ów
wideo z gniazd HDMI, dopiero tutaj pojawia siê
ekranowanie.

SA-XR700 nie pretenduje do miana cyfrowe-
go wzmacniacza klasy Hi-End, jednak jest ju¿ na
tyle drog¹ konstrukcj¹ i pochodz¹c¹ z firmy na
tyle renomowanej, ¿e niestarannoœci konstrukcji
wewnêtrznej, skutkuj¹cej bardzo s³abymi wyni-
kami pomiarów, nie da siê ³atwo usprawiedliwiæ.
Tym bardziej, ¿e wzmacniacze cyfrowe wymaga-
j¹ szczególnej dba³oœci o jakoœæ aplikacji. Takimi
konstrukcjami robi siê krzywdê ca³ej idei, bo
psuje reputacjê wszystkim propagatorom cyfro-
wego wzmacniania. Jakoœæ SA-XR700, poza prze-
puszczaniem sygna³ów wizyjnych, nie ma wiele
wspólnego z wysok¹ rozdzielczoœci¹.

R.£.

Kluczowe zalety funkcjonalne - dwa
wejœcia i jedno wyjœcie HDMI, w tym

standardzie SA-XR700 potrafi prze³¹czaæ
sygna³ 1080p.

Z racji ograniczonej liczby wejœæ,
a szczególnie wyjœæ, zastosowanie

SA-XR700 w typowym systemie AV
mo¿e byæ utrudnione.
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W trybie stereofonicznym poszala³em, prze-
kierowuj¹c po trzy koñcówki mocy na ka¿dy z
dwóch kana³ów. W efekcie otrzymujemy dŸwiêk
znacznie mocniejszy, lepiej wype³niony. Œrednica
staje siê nawet doœæ masywna, czytelna, nadal
pozostaje jednak zbyt spokojna, nie udaje siê
unikn¹æ efektu zmniejszenia zakresu dynamiki.
Góra jest b³yszcz¹ca i wci¹¿ naszpikowana meta-
licznymi akcentami. Bas jest przyzwoity, w miarê
zwarty, doœæ g³êboki.

Urz¹dzenie potrafi ³adnie i wiernie przekazaæ
znakomity sygna³, jaki dostaje z odtwarzacza blu-
ray. Porównywa³em obraz bezpoœrednio z DMP-
BD10 i ogl¹dany za poœrednictwem SA-XR700
i nie zauwa¿y³em ¿adnej degradacji jakoœci.

W wielokana³owym zestawieniu mo¿na
pochwaliæ przejrzystoœæ i naturaln¹
przestrzennoœæ brzmienia. Wydarze-

nia opisywane s¹ dŸwiêkami swobodnymi, przed-
ni plan jest wyraŸnie zarysowany, a najbardziej
istotne szczegó³y natychmiast docieraj¹ do s³u-
chacza. W³aœciwe s¹ równie¿ proporcje pomiê-
dzy wielkoœciami postaci i wystêpuj¹cych tu¿
przed ogl¹daj¹cym, a tych widocznych z pewnej
perspektywy. SA-XR700 pozwala wiêc dostatecz-
nie komfortowo s³uchaæ muzyki i ogl¹daæ filmy.
Jego brzmienie nie jest wzorowe, bardziej dla
os³uchanych wideofilów pewne ograniczenia bê-
d¹ ewidentne. Przede wszystkim (pomimo dekla-
racji producenta) urz¹dzenie nie jest bardzo dy-
namiczne, mo¿na znaleŸæ wiele fragmentów,
w których napiêcie roœnie do pewnego poziomu,
a póŸniej siê ju¿ nie zmienia. S³uchaj¹c ró¿nych
p³yt kilkakrotnie upewnia³em siê, czy przypad-
kiem  nie  jest  w³¹czona  kompresja  dynamiki
w odtwarzaczu. Ca³kowita równowaga tonalna
jest poprawna, ale do charakteru ka¿dego z pod-
zakresów mo¿na mieæ uwagi. Œrednica wydaje
siê zbyt s³aba, instrumenty i g³osy niedostatecz-
nie wype³nione. Pomaga to, co prawda, wykreo-
waæ wra¿enie otwartoœci brzmienia, nie jest jed-
nak najlepsze dla tworzenia kompletnej natural-
noœci i autentycznoœci przekazu. G³osy ludzkie
brzmi¹ raczej cienko, instrumenty s¹ ma³e i lek-
kie. Góra odzywa siê nieco zgrzytliwie, zwraca
tym na siebie uwagê zbyt czêsto.

 Pomys³
na wykorzys-

tywanie
wiêkszoœci
koñcówek

do zasilania
kolumn

przednich
jest bardzo
praktyczny.

SA-XR700
Cena [z³] 2900
Dystrybutor PANASONIC POLSKA

www.panasonic.pl

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Elegancka szklana facjata, ale wewn¹trz konstrukcja
niestaranna, mechanicznie s³abowita, brak ekranowa-
nia wielu newralgicznych uk³adów,. Ostatecznie ³adnie
wykonana sekcja wideo. Niska moc w trybie wieloka-
na³owym, potê¿ne szumy i wysokie zniekszta³cenia.

Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Prze³¹cza i przekazuje cyfrowy sygna³ wideo 1080p.
Pozosta³e funkcje okrojone, poczynaj¹c od wejœæ
i wyjœæ, na braku OSD koñcz¹c.

Brzmienie
Swobodne, jasne i otwarte, ale dynamika i dok³adnoœæ
wyraŸnie ograniczone. Nie jest to brzmienie adekwat-
ne dla obrazu full HD.
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