
KINO DOMOWE Amplitunery wielokana³owe 4500-7000 z³Amplitunery wielokana³owe 4500-7000 z³Amplitunery wielokana³owe 4500-7000 z³Amplitunery wielokana³owe 4500-7000 z³Amplitunery wielokana³owe 4500-7000 z³

wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007wrzesieñ 2007
54

W tym przypadku przynudzanie na temat wygl¹du amplitunera muszê od³o¿yæ
na dalszy plan i od razu przy³o¿yæ z grubej rury. Najwiêkszym zaskoczeniem jest obs³uga
sygna³ów 1080p - i to w przeró¿nych wariacjach, nawet z kinowym formatem 24-klatek.

wych wejœæ audio mamy w sumie piêæ, na deser
jest nowy wynalazek nazwany Digital Media Port.
Poprzez specjalny adapter z p³ask¹ wtyczk¹ pod-
³¹czymy do amplitunera np. przenoœny odtwa-
rzacz mp3 lub komputer, by skorzystaæ z zawar-
toœci ich pamiêci. Oprócz muzyki mo¿na odtwa-
rzaæ tak¿e obraz, choæ w tym celu nale¿y wyko-
naæ dodatkowe po³¹czenie przewodem kompo-
zytowym.

Analogowych kompletów stereo przygoto-
wano a¿ siedem, w tym trzy pêtle. Na koniec
dwie niespotykane cechy: pierwsza to brak wie-
lokana³owego wejœcia audio, druga to wyjœcie
subwooferowe, które rozmno¿y³o s iê  do
4 (czterech!) równorzêdnych gniazd.

Z przodu umieszczono sporo przycisków
i pokrête³, w³asn¹ ga³kê otrzyma³ nawet uk³ad
regulacji barwy, do minimalizmu formy jest wiêc
daleko. Podrêczne wejœcie A/V to podstawowy
komplet z³o¿ony ze stereofonicznych RCA i kom-
pozytu, tu¿ obok jest równie¿ z³ocone gniazdo
s³uchawkowe. Wyœwietlacz tylko pozornie wygl¹-
da na du¿y, pod rozleg³¹ ciemn¹ p³ytk¹ kryje siê
umieszczona w centralnej czêœci matryca. Jej bla-
doniebieski odcieñ wydaje siê ma³o jaskrawy, ale
w praktyce z czytelnoœci¹ nie ma problemów.

W ustawieniach wszystkich parametrów au-
dio pomaga system autokalibracji obejmuj¹cy po-
ziomy, opóŸnienia a tak¿e korekcjê czêstotli-
woœciow¹.

Konwersjê i dekodowanie sygna³ów audio
powierzono œwietnemu procesorowi Analog De-

vices ADSP2166. P³ytka HDMI zajmuje miejsce
na samej górze, wœród zamontowanych na niej
uk³adów na wyró¿nienie zas³uguj¹ scalaki Silicon
Image, Sil9030 transmituje sygna³y do wyjœcia
HDMI (specyfikacja v1.1), z kolei danymi z wejœæ
zajmuje siê odbiornik Sil9011 równie¿ z obs³ug¹
pe³nego 1080p - z tego wzglêdu czêsto spotyka-
ny w dro¿szych plazmach i LCD.

S¹ najwy¿szej jakoœci gniazda wideo (HDMI,
komponent), zrezygnowano jednak z S-
Video, tak jak i z analogowego wejœcia
wielokana³owego.

Za przesy³anie takich danych odpowiadaj¹
gniazda HDMI, Sony dysponuje trzema
 wejœciami i jednym wyjœciem tego rodza-

ju. Wspó³pracuj¹ce Ÿród³a mog¹ wysy³aæ prak-
tycznie ka¿d¹ mutacjê sygna³u wizyjnego, za-
strze¿enie jest tylko takie, aby ograniczyæ siê do
1080i lub 720p w przypadku równoczesnego po-
dania dŸwiêku z parametrami 24bit/96kHz. Za-
pewne ma to zwi¹zek z ograniczon¹ moc¹ obli-
czeniow¹ uk³adów. Trudno rozstrzygn¹æ, w ja-
kiej specyfikacji pracuj¹ porty HDMI (brak takich
danych), producent nie dopuszcza przesy³ania
SACD, mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e nie jest to
wersja od v1.2 w górê. Za³o¿enie mo¿e byæ jed-
nak b³êdne, gdy¿ brak obs³ugi SACD równie dob-
rze mo¿e wynikaæ z braku wbudowanych uk³a-
dów DSD. Wróæmy jednak do wizji, amplituner
posiada cztery wejœcia kompozytowe (dwie to
pêtle) i jedno wyjœcie, a tak¿e trzy wejœcia i wy-
jœcie w ramach komponentu. Z pod³¹czeniem na-
wet bardzo rozbudowanego systemu nie bêdzie
k³opotu, a kropkê nad i stawia zintegrowany kon-
werter wizyjny, który potrafi przekszta³ciæ syg-
na³y analogowe na standard cyfrowy, aby wys³aæ
póŸniej wszystko pojedynczym kablem HDMI do
telewizora - w tej cenie rewelacja! Na wejœciach
komponentowych mog¹ pojawiæ siê dane do
1080i w³¹cznie i w takiej te¿ formie zostan¹ wy-
puszczone przez HDMI.

Amplituner proponuje konfiguracje 7.1, to-
warzysz¹ im dekodery Dolby Digital (EX), DTS
(ES, 96/24, Neo:6) i Dolby ProLogic IIx. Cyfro-

Sony STR-DG910

Jedno z wejœæ HDMI oznaczono jako BD -
nie bez przyczyny, gdy¿ amplituner
przyjmuje sygna³ wideo 1080p, dŸwiêk musi
natomiast pojawiæ siê w formacie PCM.

Analogow¹ alternatywê dla HDMI stanowi¹
z³¹cza komponent, które przyjmuj¹ sygna³y
1080i.
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O wejœciach wielokana³owych w standardzie 5.1, 6.1 lub 7.1 napisano ju¿
w kontekœcie amplitunerów prawie wszystko. Jednak rewolucja nowych,

cyfrowych formatów i wi¹¿¹ce siê z nimi metody transmisji sygna³ów silnie
wp³ywaj¹ na stare, poczciwe, analogowe cinche. Poka¿my wiêc ten temat raz
jeszcze z nieco innego ujêcia.

Wejœcia wielokana³owe pojawia³y siê ju¿ w czasach dekodowania ProLogic,
kiedy sygna³ bieg³ z dekodera do wzmacniacza(y), choæ nie by³ to prawdziwy
5.1. Nieco póŸniej pod³¹czaliœmy odtwarzacze DVD z dekoderami AC-3/DTS
do amplitunerów bez takich uk³adów - tu w naturalny sposób potrzebne by³o
6 niezale¿nych kabli. W krótkim czasie wszystkie dekodery sta³y siê jednak
nieod³¹cznym elementem ka¿dego amplitunera, i w najbardziej praktycznym
rozwi¹zaniu systemowym jedynym pod³¹czeniem by³ kabel cyfrowy - optyczny
lub koaksjalny (g³oœnikowych nie licz¹c).

Wraz z DVD-Audio i SACD, gniazda 5.1 na jakiœ czas wróci³y do ³ask, do
czasu gdy wymyœlono alternatywne, cyfrowe metody przesy³ania sygna³ów
audio wysokiej rozdzielczoœci. Jest ich wiele, np. iLINK, DenonLink czy
obecnie HDMI w nowych specyfikacjach.

Wkraczaj¹c w erê Blu-Ray/HD-DVD, dostajemy kolejn¹ porcjê dŸwiêko-
wych formatów. Czy znowu trzeba przeprosiæ siê i wyci¹gn¹æ z szafy stare

interkonekty? Tym razem mia³o byæ inaczej, i zanim jeszcze na
dobre zagoœci³y w sklepach odtwarzacze i p³yty BD, twórcy
HDMI ju¿ oddali nam po³¹czenie zdolne do transmisji
wszystkich danych, nie tylko dŸwiêku w ka¿dej mutacji, ale
tak¿e obrazu! Czyli sprawa za³atwiona? Niekoniecznie, nie
zawsze... Przyjrzyjmy siê tañszym amplitunerom, np. naszej
dwójce z tego testu. Choæ gniazda HDMI s¹ na miejscu
i przes³anie najlepszego nawet obrazu (1080p) nie stanowi
dla nich problemu, to z dŸwiêkiem jest ju¿ gorzej. Pioneer
w ogóle nie korzysta z sygna³ów audio przesy³anych kablem
HDMI, Sony potrafi wy³uskaæ dŸwiêk, ale tylko w formacie
PCM. Dlaczego? Otó¿ dlatego, ¿e dok³adnie tak jak kiedyœ,
w pocz¹tkach formatu DVD, dzisiejsze (tañsze) amplitunery
nie maj¹ wbudowanych dekoderów wymaganych przez
specyfikacje Blu-Ray oraz HD-DVD, a wiêc formatów DTS HD
i Dolby TrueHD. Jest to oczywiœcie kwestia czasu, zanim
jednak za 1000z³ kupimy amplituner wszystkomaj¹cy, trzeba
bêdzie trochê poczekaæ...

NO EXIT

Nadajnik jest uniwersalny i bardzo wygodny,
s¹ na nim najwa¿niejsze przyciski dla odtwarzacza
DVD i telewizora.

STR-DG910 nie ma portu dla stacji dokuj¹cej iPODa,
ma jednak specjalny slot DMP, do którego odpowiednim kablem

pod³¹czymy odtwarzacze MP3, a nawet komputer.
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Kiedyœ stereofoniczny sprzêt Sony mo¿na by-
 ³o stawiaæ na równi z innymi markami. Có¿...

teraz nie mo¿na, ale nie dlatego, ¿e Sony robi
s³abe wzmacniacze i odtwarzacze, ale dlatego,
¿e nie robi ich wcale. Jednak testowany amplitu-
ner brzmi w stereo, od czego rozpocz¹³em od-
s³uch, odwa¿nie i kompetentnie. Muzyka nie s¹-
czy siê, ale prezentuje du¿o si³y i blasku. Ozna-
cza to lekkie podkreœlenie góry pasma, tendencjê
do powiêkszenia przestrzeni i odœwie¿enia na-
grañ. Bas nie stoi z ty³u, chêtnie pomrukuje, jak-
by dawa³ znaæ o zapasie si³, chocia¿ nie wyrywa
siê do przodu przy byle okazji.

W kinie domowym sprawa trochê siê kompli-
kuje, o ile na œrednich poziomach g³oœnoœci jest
ca³kiem dobrze, to chc¹c naprawdê “przywaliæ”
napotykamy na ograniczenie, dŸwiêk robi siê
chudszy, p³ytszy. Dobry subwoofer mo¿e zdecy-
dowanie podnieœæ notowania, o ile zapewni rytm
i dynamikê. Sam amplituner zawsze dostarczy
b³yszcz¹c¹ œrednicê, z  energicznymi, chocia¿ nie
do koñca nasyconymi wokalami, i poprawne, a na-
wet emocjonuj¹ce wysokie tony - bez przeryso-
wañ, bez zmatowieñ. Sony radzi sobie z organiza-
cj¹ przestrzeni na swój sposób – nie tyle plastycz-
nie wype³niaj¹c plany, co zwracaj¹c uwagê wielo-
ma pozycjami pozornych Ÿróde³ dŸwiêku. W przy-
padku realizacji koncertowych pojawia siê pe-
wien niedostatek “substancji”, ale wra¿enie oto-
czenia i atmosfery jest na wskroœ efektowne.

Pomiary ograniczy³a niestety nieobecnoœæ
wejœcia wielokana³owego, mog³em wiêc wyko-
rzystaæ tylko standardowy komplet stereofo-
niczny, posi³kuj¹c siê przy okazji systemem Di-
rect. Wybra³em wejœcie CD uzyskuj¹c a¿ 120W
mocy przy 8 omach i jednym kanale. Ale ju¿
w stereo spadek byæ wyraŸny – do 2x91W. Bio-
r¹c to pod uwagê, nie mo¿na spodziewaæ siê
wysokiej mocy w trybie wielokana³owym.

Poziom szumów to 84dB, dynamika to ju¿
przyzwoite 105dB.

Czu³oœæ jest raczej niska, do pe³nego wyste-
rowania potrzebne by³o napiêcie o wartoœci 0.5V.

W badaniach pasma przenoszenia Sony spi-
suje siê wybornie, przy 10Hz spadek nie prze-
kracza -0.4dB, a dla 100kHz wynosi -0.6dB.

Na temat spektrum zniekszta³ceñ (rys.1)
nie mo¿na powiedzieæ z³ego s³owa, najsilniejsze
harmoniczne, druga oraz pi¹ta, le¿¹ przy bardzo
niskich -96dB.

Wartoœci zniekszta³ceñ THD+N nie s¹ mo-
¿e bezwzglêdnie najni¿sze (z powodu szumu,
a n ie zniekszta³ ceñ), tym niemniej poziom
THD+N poni¿ej 0.1% uzyskaliœmy dla mocy
w zakresie 1.8W-108W.
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Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 3x HDMI, 3x komponent,

6x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 8xRCA/3xRCA
Wej. gramofonowe −
Wyj. na subwoofer 4x
Wej. na zewnętrzny dekoder −
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy −
Wej. cyfrowe 2x coax, 3x opt.
Wyj. cyfrowe −
Wyjścia słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
iPod: −
Komunikacja −
Obsługa II strefy −
Dostępne kolory czarny, srebrny
Minimalna impedancja kolumn [Ω] 8
Pobór mocy [W] 230
Wymiary (S/W/G)[cm] 43x16x35
Masa [kg] 10

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 120 91 − − −

 4 − − − − −
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 120
2 91/91
3 −/− −
4 −/− −/−
5 −/− −/− −/−
Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,5
Stosunek sygnał/szum [dB]* 84
Dynamika [dB] 105
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,13
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 36

Rys. 1. Zniekształcenia harmoniczne

STR-DG910
Cena [z³] 2000
Dystrybutor SONY POLAND

www.sony.pl

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Œwietne uk³ady cyfrowe w sekcji audio i wideo, dobre
koñcówki, ma³y zasilacz, wysoka moc w stereo, zniko-
me zniekszta³cenia.

Brzmienie
Szybkie, energiczne, b³yszcz¹ce w stereo, w kinie
piêkna przestrzeñ, przejrzyste dialogi, choæ z mniejsz¹
swobod¹.

Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Bardzo rozbudowana i nowoczesna sekcja wideo, ob-
s³uga sygna³ów 1080p przez HDMI i 1080i na gniaz-
dach komponent, konwersja obrazu z formatów ana-
logowych na cyfrowe, automatyczna kalibracja.

Obudowa jest
p³ytka i przez
to niezbyt
pojemna, st¹d
wnêtrze Sony
jest doœæ ciasno
zabudowane.

Na p³ytce HDMI
rz¹dz¹ œwietne

procesory
wizyjne Silicon

Image.

Konstrukcjê koñcówek mocy przygotowa-
no na bazie 14 tranzystorów Sankena.


