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Pamiêtamy jeszcze horrendalnie drogie
wzmacniacze z analogowym systemem
DolbyProLogic i przy³¹czami S-Video
w miejsce standardowych kompozytów.
A dzisiaj? Wielokana³owe centrale maj¹
po kilkanaœcie dekoderów, uk³ady
konwertuj¹ce i przetwarzaj¹ce wizjê,
uniwersalne piloty, dodatkowe strefy,
przy³¹cza komponent i HDMI.

Denon AVR-3808
Sony STR-DA5300ES

Yamaha RX-V3800

ŒWIE¯E
GRUBE

RYBYW tym roku cena za multifunkcjonalnego kinowego wyczynowca oscyluje
  wokó³ 6 000 z³otych. Poni¿ej te¿ znajdziemy urz¹dzenia doskonale wyposa¿one
–  i pewnie pod tym wzglêdem satysfakcjonuj¹ce dla zdecydowanej wiêkszoœci

– jednak maj¹ce pewne braki na tle naszych tuzów. S¹ te¿ modele powy¿ej... ale
udowadnianie ich przewag jest ju¿ dzieleniem w³osa na czworo, bo sprowadzaj¹ siê one
do cech, których i tak najczêœciej nie wykorzystamy.

Je¿eli chcemy mieæ amplituner ultranowoczesny, a normalne wymiary naszego
pomieszczenia nie sk³aniaj¹ nas do p³acenia kroci za ogromne moce, to trzeba naszykowaæ
w³aœnie szeœæ tysi. W tej kategorii amplitunerów z³owiliœmy trzy absolutne nowoœci,
sma¿ymy je od razu, i czyhamy na nastêpne.

Ale fakt, ¿e wszystkie trzy modele s¹ absolutnymi nowoœciami oznacza nie tylko, ¿e
przez d³u¿szy czas bêd¹ one pozostawaæ w sprzeda¿y, jest on dla nas wa¿ny równie¿
z politycznego punktu widzenia – to zawodnicy, którzy wystartowali w tym samym
momencie, ze swoimi najnowszymi technologiami, w tej samej klasie cenowej. Nikt nie
mo¿e siê skar¿yæ, ¿e konkurent jest nowiutki, a jego produkt ma ju¿ kilka miesiêcy,
co by oznacza³o... ¿e jest ju¿ przestarza³y? Takie czasy.
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Charakterystycznym sznytem wzorniczym
nowej linii jest nieco “wygiêty” przedni
panel; dot¹d Denon zdecydowanie

lansowa³ (przynajmniej w ostatnich generacjach)
proste linie obudowy, taki zwrot nale¿y wiêc
odnotowaæ. Urz¹dzenie wystêpuje w kolorach
czarnym i srebrnym. Na froncie widzimy
niewiele manipulatorów, ale pod klapk¹ a¿ siê
roi. Podrêczne wejœcie zawiera przy³¹cze
cyfrowe (œwiat³owodowe) audio, S-Video i port
USB. W tym miejscu urz¹dzenie ma równie¿
gniazdo mikrofonu automatycznej kalibracji.

Zawartoœæ konwerterów i procesorów audio
i wideo mo¿e przyprawiæ o ból g³owy.
Najwa¿niejsza jest umiejêtnoœæ konwertowania
i skalowania sygna³ów wizyjnych do cyfrowej
postaci w formacie 1080p i dostarczanie ich na
wyjœcie HDMI - w wersji 1.3, a wiêc najnowszej.
Do obs³ugi cyfrowych sygna³ów wizyjnych s³u¿¹
uk³ady DCDi Faroudja oraz procesor NSV.
Urz¹dzenie rozumie równie¿ pliki WMA
i otrzyma³o certyfikat do wspó³pracy z Windows
Vista – cokolwiek by to mia³o oznaczaæ.

Urz¹dzenie ma oczywiœcie siedem koñcówek
mocy, z których dwie mog¹ zostaæ przekierowa-
ne do stereofonicznego zasilania drugiej strefy.
Kolejn¹ mo¿emy sterowaæ z dedykowanych
wyjœæ liniowych. Widzimy bateriê z³¹czy HDMI –
a¿ cztery wejœcia, ale tylko jedno wyjœcie.
Ponadto s¹ dwa wyjœcia komponent  i trzy
wejœcia – dla tego formatu tak¿e nastêpuje
konwersja, nie wiadomo jednak, jak¹ maksymal-
n¹ rozdzielczoœæ udaje siê tu uzyskaæ. Na porcie
RJ-45 zaserwowano z³¹cze Denon Link 3.
generacji, które transmituje pomiêdzy
urz¹dzeniami tej samej marki sygna³y DVD-A
i SACD w postaci cyfrowej. Kiedyœ to by³a wielka
sprawa... Wejœæ analogowy i cyfrowych audio

AVR-3808Denon
Wielokana³owe dekodery DD i DTS nie ograniczaj¹ siê do DD-EX i DTS-ES,
AVR-3808 zawiera ju¿ tak¿e DTS-HD i Dolby TrueHD, przypisane noœnikom

wysokiej rozdzielczoœci Blu-ray i HD DVD. Audiofile stereofoniczni te¿ coœ
dostan¹ – dekodery HDCD i firmowy procesor AL24, ci¹gle ulepszany i bez

w¹tpienia nadal znakomity.

jest wystarczaj¹co du¿o, wœród nich znalaz³o siê
tak¿e przy³¹cze dla gramofonu z wk³adk¹ MM.
Wielokana³owy zestaw 7.1 wystêpuje zarówno
w postaci wejœcia, jak i wyjœcia. Mo¿liwe jest
tak¿e pod³¹czenie stacji dokuj¹cej i obs³ugiwanie
iPoda z pilota amplitunera. Port USB mo¿emy
przypisaæ dowolnemu wejœciu. Obs³ugiwanie
parametrów i ustawieñ amplitunera œwietnie
udaje siê przez z³¹cze sieciowe Ethernet,
sterowanie najlepiej zorganizowaæ poprzez port
szeregowy RS-232.

Jednym z kluczowych udogodnieñ funkcjonal-
nych, jest nowe, uplastycznione menu u¿ytkow-
nika. Oprócz automatycznej kalibracji mo¿emy
przeprowadziæ j¹ rêcznie, AVR-3808 pozwala na
to bez wielkich ceregieli (w odró¿nieniu od
Sony). Praca konwertera i skalera podlega
wa¿nym regulacjom: w³¹czamy progresywne
skanowanie, wybieramy rozdzielczoœæ, format,
aspekt obrazu, synchronizacjê dŸwiêku z obra-
zem. Znakomit¹ i rzadko spotykan¹ mo¿liwoœci¹
jest umiejêtnoœæ powa¿nego modyfikowania
parametrów obrazu, nie tylko w zakresie
kontrast/ jasnoœæ, ale równie¿ w dziedzinie
wype³nienia i poziomu chrominancji.

W komplecie serwowany jest uniwersalny
pilot RC-1086. Sterownik ten potrafi uczyæ siê
komend innych elementów zestawu, ale ma
równie¿ w pamiêci setki (jeœli nie tysi¹ce)
kombinacji sygna³ów obs³uguj¹cych wiêkszoœæ
popularnych produktów audio i wideo. Czêœæ
klawiszy na pilocie jest “twarda”, ale jest tam
równie¿ membrana udaj¹ca dotykowy panel
LCD. Taka kombinacja wydaje siê ca³kiem udana,
choæ ikony ulokowane ma membranie nie s¹
widoczne w dziennym œwietle. Jest te¿ drugi
pilot, przeznaczony g³ównie do obs³ugi
dodatkowych stref.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES,

DTS96/24, DD True HD, DD Plus, DTS HD, HDCD
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 4x HDMI, 3x komponent,

7x S−Video, 7x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 2x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 8x RCA/2x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 3x koax., 3x opt.
Wyj. cyfrowe 2x opt., Denon Link
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja RS−232, 2 wyjścia +12V,

room to room, Ethernet, przyłączanie iPod, 2xUSB
Obsługa dodatkowej strefy 2 wyj. liniowe audio,

wyjście wideo kompozyt,  wzmacniacz surround back

WYPOSA¯ENIE
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ODS£UCH
Brzmienie jest dojrza³e i zrównowa¿one, dynamika jest w³aœciwie zbilanso-
wana - AVR-3808 z powag¹ odtwarza ciche fragmenty, nie eksponuje ich, ale
równie¿ nie lekcewa¿y. Przyrost ekspresji odbywa siê mniej wiêcej liniowo
a¿ do ekstremalnych g³oœnoœci – to dobrze œwiadczy o swobodzie
i unikniêciu kompresji. Analitycznoœæ jest bez zarzutu równie¿ podczas
instrumentalnych nawa³nic.

Tworzenie p³ynnych efektów otaczaj¹cych przychodzi AVR-3808
z ³atwoœci¹, wystarczy 5.1 z w³aœciwie ulokowanymi g³oœnikami, by scena
z przodu by³a plastyczna, a efekty celne i czytelne, naturalnie wyartyku³o-
wane. W stereo daje siê zauwa¿yæ szerokie rozci¹gniêcie sceny przy
zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Ogólne wra¿enie, ugruntowane wielogodzinnym s³uchaniem, daje obraz
urz¹dzenia o brzmieniu swobodnym, ale spokojnym, luŸnym, nie nerwo-
wym. Œrednica jest pe³na i doœæ obszerna, wysokie tony wyraziste, jednak
bez przykrych przejawów metalicznoœci, a bas nie rozpasany. Czyli kino
z du¿¹ kultur¹, œwietnie s³u¿¹c¹ muzyce.

Amplituner bez dwóch zdañ poprawia obraz z wiêkszoœci sygna³ów,
które mog¹ dotrzeæ do jego wejœæ. Skalowanie daje znakomite efekty nie
tylko w przypadku sygna³ów analogowych, jest efektywne równie¿ dla
standardu HDMI z pod³¹czonego DVD. Niezale¿nie od rozdzielczoœci
monitora warto jest z Denona wydusiæ 1080p, efekt zawsze bêdzie lepszy.

G.R.

AVR-3808
Cena (razem)[z³] 6200
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

www.denon.pl

Wykonanie
Nowa, p³ynna linia wzornicza. Najlepsze procesory au-
dio i wideo, gotowe sprostaæ ka¿dym wyzwaniom.
Funkcjonalnoœæ
Œwietne wyposa¿enie w dekodery i konwertery,
skaler do 1080p na HDMI. Wielka gama wejœæ
i wyjœæ. Praca w sieci, zaawansowany pilot, nowo-
czesna grafika menu.
Laboratorium
Bardzo wysoka moc, minimalne zniekszta³cenia.
Brzmienie
DŸwiêk bardzo dojrza³y i zrównowa¿ony. Audiofilska
dynamika, analitycznoœæ i spójnoœæ. Lekka, obszerna
scena zarówno w stereo, jak i w kinie.

Liczba i rodzaj
przy³¹czy daje wielk¹
elastycznoœæ podczas
konfiguracji systemu.
Tym bardziej, ¿e
urz¹dzenie dysponuje
skalerem do 1080p.

Pomiêdzy odtwarzaczem a amplitunerem mo¿e przebiegaæ transmisja
cyfrowych sygna³ów DVD-A i SACD - tê niegdyœ wymarzon¹ funkcjê
wykonuje przy³¹cze Denon Link trzeciej generacji.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Sharc. Te 32-bitowe uk³ady sprostaj¹ przetwa-
rzaniu wszystkich systemów surround. Koœci
Sharc s¹ programowalne, ale poniewa¿ do
niedawna w systemach wielokana³owych dzia³o
siê niewiele, mo¿liwoœæ ta mog³a wydawaæ siê
nieistotna. Ale dziêki niej teraz AVR-3808
obs³uguje najnowsze systemy Dolby TrueHD
i DTS-HD. Za przetwarzanie sygna³u audio
pomiêdzy formatami cyfrowymi a analogowymi
dbaj¹ œwietne koœci BurrBrown PCM1791 w towa-
rzystwie konwerterów konkurencyjnego AKM-a.

Transmitery i odbiorniki dla portów HDMI
dostarczy³ z kolei specjalista w dziedzinie obrazu
- Silicon Image; s¹ to uk³ady Sil9135, Sil9134
zgodne z najœwie¿sz¹ specyfikacj¹ HDMI v1.3a.
Sygna³y z najró¿niejszych Ÿróde³ i wejœæ trafiaj¹
do centrali - du¿ego chipu Genesis FLI2310 - ten
zawiera filtry, redukcje szumów, s³awne ju¿
algorytmy DCDi Faroudja i co najwa¿niejsze,
wypuszcza obrazy 1080p.

LABORATORIUM
W firmowej specyfikacji urz¹dzenia moc 160W pojawia siê dla obci¹¿eñ

6 omowych, a przy klasycznych 8 omach mo¿na liczyæ na 120W. W rzeczy-
wistoœci przy wysterowaniu pojedynczego kana³u dostajemy a¿ 171W przy
8 omach, w stereo 2x160W, a przy konfiguracji piêciokana³owej 5x81W.

Jak mo¿na siê by³o spodziewaæ po rosn¹cej grupie g³ównie wizyjnych
dodatków cyfrowych, odstêp sygna³/szum wynosi tylko 82dB, ale dynamika
to ju¿ 104dB, do czego przyk³ada siê wysoka moc.

Pod wzglêdem pasma przenoszenia (rys.1) Denon radzi sobie bardzo
sprawnie, -0.2dB przy 10Hz to tyle co nic, a -2.3dB przy 100kHz to co
najmniej dobrze. Rozk³ad zniekszta³ceñ (rys.2) pokazuje brak silnie
zaznaczonych harmonicznych, widaæ jedynie trzeci¹, i to przy niskich -87dB.
Byæ mo¿e to zaleta trybu Pure Direct, który w³¹czy³em na czas ca³ej sesji
pomiarowej, jest jednak pewne, ¿e bez wysokiej klasy komponentów takie
wyniki nie by³yby mo¿liwe.

O szerokich obszarach zniekszta³ceñ poni¿ej 0.1% informuje wykres
z rys.3, THD+N przyjmuje takie wartoœci dla mocy ju¿ od poni¿ej 1W a¿ do
le¿¹cych w zakresie dynamicznego wzrostu THD+N 144W.      R.£.

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 171 160 119 85 81
4 − − − − −

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 171
2 160/160
3 119/119 119
4 85/85 85/85
5 81/81 81/81 81
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,22
Stosunek sygnał/szum [dB] 82
Dynamika [dB] 104
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,085
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 39

TECHNIKA
W sekcji koñcówek mocy Denon zamontowa³

solidny, odlewany radiator a na nim, w rz¹dku
tu¿ przy dolnej œciance, zastêp uk³adów
Darlingtona - po dwa na ka¿dy z kana³ów.
Elektronikê cyfrow¹ skupiono w ramach
jednego, szerokiego modu³u zainstalowanego
poziomo na górnej platformie tu¿ obok gniazd
przy³¹czeniowych. Mamy tam ca³y przekrój
najnowszych scalaków, zarówno do obs³ugi
dŸwiêku, jak i obrazu.

W pierwszej sekcji g³ówn¹ rolê gra tandem
procesorów DSP Analog Devices z rodziny

Procesor Genesis - tu zbiegaj¹ wszystkie
sygna³y wideo, nastêpnie obrabiane i wysy³ane

w kierunku odpowiednich wyjœæ.

Metoda pakowania siedmiu koñcówek mocy
na jednym radiatorze w amplitunerach
praktykowana jest ju¿ od dawna.

Denon w swoich najlepszych
amplitunerach stosuje œwietne
procesory audio Analog
Devices, zawsze w najnowszych
wersjach.
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Urz¹dzenie ma komplet siedmiu
koñcówek mocy i bardzo interesuj¹ce
dekodery: DD True HD, DD Plus, DTS

HD oraz zupe³nie nowy format Neural THX. Na
miejscu s¹ tak¿e DD-EX, DTS-ES, DPLIIx i DTS
96/24. W szeregu znaczków dotycz¹cych
najbardziej nowoczesnych uk³adów Sony chwali
siê deinterlacerem DCDi Faroudja..Font nowego modelu jest typowy dla serii
ES – bardzo szlachetny, nie
z ograniczon¹ liczb¹ przycisków i chyba jednak
zbyt ma³ym wyœwietlaczem. Pod niewielk¹
klapk¹ znajduje siê podrêczne wejœcie AV
zawieraj¹ce m.in. gniazdo S-Video i cyfrowe
(optyczne) przy³¹cze audio, ale wejœcie dla
stereofonicznego mikrofonu (w taki instrument
zaopatrzone s¹ nowe amplitunery Sony) znajduje
siê z ty³u.

Z³¹czy HDMI jest a¿ siedem, szeœæ wejœæ
i wyjœcie na monitor. W dziale komponent jest
te¿ bogato, bo mamy trzy wejœcia i dwa wyjœcia,
w tym jedno na monitor (standard) a kolejne do
drugiej strefy. Z S-Video i kompozytem ju¿ nie
przesadzano, ale przy³¹czy audio, zarówno
analogowych jak i cyfrowych ponownie jest
bardzo du¿o, a wœród nich gniazda z korekcj¹
MM. Jest te¿ wejœcie/ wyjœcie wielokana³owe
w formacie 7.1. Druga strefa ma wyjœcie wizyjne
kompozytowe, audio liniowe, oraz g³oœnikowe
(po zwiniêciu g³ównego systemu z 7.1 do 5.1).
Do trzeciej strefy wypuszczony jest wy³¹cznie
analogowy sygna³ audio. Przygotowano tak¿e
trzy wyzwalacze +12V, po jednym do ka¿dego
z pomieszczeñ. Zestaw obs³uguj¹cy sygna³y IR
zawiera jeden odbiornik i dwa nadajniki mog¹ce
przekazywaæ komendy do urz¹dzeñ nie-Sony.
Do produktów tej samej marki jest osoby zestaw
wejœcie-wyjœcie IR. Stacjê iPoda pod³¹cza siê
jednym wejœciem (DM Port). Urz¹dzenie mo¿e
byæ w pe³ni kontrolowane poprzez z³¹cze RS-232.
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STR-DA5300ESSony
Pod plastikow¹
zaœlepk¹ znajduje siê
podrêczne wejœcie,
gniazda u¿yte w tym
zestawie s¹ typowe.

Sterownik strefowy, od drugiego pomiesz-
czenia, jest prosty i potrafi obs³ugiwaæ jedynie
najwa¿niejsze funkcje. G³ówny pilot jest jednak
piekielnie zagmatwany poprzez niestandardowe
umiejscowienie przycisków i wielofunkcyjnoœæ
polegaj¹c¹ na kodowaniu tych samych klawiszy
ró¿nymi kolorami. Próby wykorzystania pe³nej
funkcjonalnoœci tego cuda to prawdziwe rodeo,
i to nie na rumaku, ale na wœciek³ym byku.

Jako recenzent doœwiadczony, a szczególnie
wyæwiczony w obs³ugiwaniu menu, równie¿
nie³atwego modelu STR-DA5200ES uzna³em, ¿e
z przejœciem przez set-up STR-DA5300ES dam
sobie radê bez problemu. Nic z tego, ustawiono
dodatkowe zapory broni¹ce dostêpu do ustawieñ,
konieczne jest wciœniêcie 4 (!) przycisków w odpo-
wiedniej kolejnoœci, by zobaczyæ ustawienia.
Dobrze, ¿e nie jednym chwytem jakiegoœ akordu.

Dalej jest ju¿ ³atwiej, bez k³opotu wybieramy
ustawienia g³oœnikowe, automatyczna kalibracja
to jedynie opcja.

Oprócz equalizacji dostêpnej w dziale
automatycznym, STR-DA5300ES pozwala
równie¿ na samodzielne zabawianie siê
kszta³towaniem pasma - urz¹dzenie zapisuje piêæ
ustawieñ. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e to w³aœnie
tylko zabawa, bo kszta³towanie tej charakterys-
tyki bez zbadania odpowiedzi pomieszczenia
daje mierne (a w³aœ-ciwe ¿adne) szanse na
obiektywne poprawienie dŸwiêkowych zdarzeñ.
Swój dzia³ maj¹ tak¿e ustawienia, w wizyjnych
zmienia siê rozdzielczoœæ wêdruj¹c od 480i/ 576i
a¿ do 1080p wyrzucanych na HDMI (na
komponencie, podobnie jak w STR-DA5200ES
pozostaje 1080i). Oczywiœcie to tylko najwa¿-
niejsze zmiany, mo¿liwoœci jest du¿o wiêcej. Na
tyle du¿o, ¿e u¿ytkownicy czuj¹cy siê w nich
niepewnie nie powinni siê w nie w ogóle
zag³êbiaæ pod groŸb¹ straty obrazu lub dŸwiêku -
albo wszystkiego naraz, razem z nerwami.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES,

DTS96/24, DD True HD, DD Plus, DTS HD, Neural THX
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 6x HDMI, 3x komponent,

5x S−Video, 6x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

2x S−Video, 2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 8x RCA/3x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 3x koax., 6x opt.
Wyj. cyfrowe 1x opt.
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja RS−232, 3 wyjścia +12V, 2xwe. i 1xwy. IR,

1xwe. i 1xwy. kontrolne Sony, DM Port dla iPod
Obsługa dodatkowej strefy 2 wyj. liniowe audio,

wyjście wideo kompozyt, wyjście wideo komponent,
wzmacniacz surround back

WYPOSA¯ENIE

W ustawieniach g³oœnikowych amplitunera Sony mo¿emy
wybraæ impedancjê pod³¹czonych zespo³ów g³oœnikowych, urz¹dzenie

dzielnie znosi równie¿ obci¹¿enie 4-omowe, i to na wszystkich zaciskach
jednoczeœnie.

prze³adowany
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ODS£UCH
Jako jeden z niewielu testowanych amplitunerów STR-DA5300ES wypróbo-
wa³em w pe³nej konfiguracji 7.1 (a nawet 7.2, bowiem w systemie znalaz³y
siê dwa subwoofery, a sygna³ liniowy podzielono nie ordynarnym “jeleniem”
a profesjonalnym dzielnikiem sygna³u). Brzmienie to ujawni³o kapitalne,
nies³ychane, niespotykane mo¿liwoœci przestrzenne. Umiejêtnoœæ
manipulowania dŸwiêkami na ró¿nych polach dŸwiêkowych, w ró¿nych
odleg³oœciach od s³uchacza, by³a tak sugestywna, ¿e kilkukrotnie zerwa³em
siê z kanapy chc¹c wy³¹czyæ czajnik (nie posiadam) i sprawdziæ kto
przyszed³, bo skrzypnê³y drzwi (moje nie skrzypi¹). Plan g³ówny jest
wyrazisty i zdecydowanie wyeksponowany. Pod wzglêdem dynamiki STR-
DA5300ES równie¿ jest niez³y. Zmiany s¹ wiêc ostre i zdecydowane, ale
zaczynaj¹ siê jakby z wy¿szego poziomu i koñcz¹ w miejscu, w którym
jeszcze spodziewamy siê narastania napiêcia. Do tempa mo¿na mieæ
zastrze¿eñ. Czêœci pasma pouk³adane s¹ w³aœciwie, maj¹ odpowiedni¹ wagê.
Œrednica mo¿e na pocz¹tku wydawaæ siê trochê niewyraŸna, ale w jej
spokoju jest przys³owiowa si³a. DŸwiêk stereofoniczny odtwarzany jest
znacznie ostrzej. Roœnie znaczenie górnej czêœci œrednicy, indywidualizuje
siê równie¿ góra, która zaczyna graæ momentami nawet agresywnie, nawet
do stanu, w którym pojawiaj¹ siê metaliczne akcenty. Bas jest twardy,
s¹¿nisty i dynamiczny.

Skalowanie udaje siê bardzo dobrze, niezale¿nie od tego czy zdecyduje-
my siê na wyjœcie z urz¹dzenia analogowym komponentem, czy cyfrowym
HDMI. Obraz ze Ÿróde³ o wysokiej rozdzielczoœci przenoszony jest na
monitor/ projektor praktycznie bezstratnie, natomiast skalowanie s³abszych
formatów przynosi jednoznacznie pozytywne efekty. Nie uda³o siê jedynie
zauwa¿yæ wyraŸnego zysku pomiêdzy podniesieniem 720p do 1080p, ale
strat równie¿ nie zaobserwowano. Generalnie wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e
skaler jest tym bardziej efektywny, im gorszy sygna³ dociera do amplitunera,
czyli, ¿e STR-DA5300ES wykonuje robotê, której brzydz¹ siê niezale¿ne
procesory. G.R.

Wyposa¿enie
STR-DA5300ES
w wejœcia i wyjœcia
jest bajeczne,
zarówno pod
wzglêdem rozleg³oœci
standardów, jak te¿
ich liczby.

Z HDMI Sony zaszala³o: a¿ szeœæ wejœæ i jedno wyjœcie.
A nie da³oby siê do³o¿yæ jeszcze jednego wyjœcia?

STR-DA5300ES
Cena (razem)[z³] 6300
Dystrybutor SONY POLAND

www.sony.pl

Wykonanie
Solidna konstrukcja mechaniczna z ekranowaniem, dob-
ra elektronika cyfrowa i uk³ady koñcówek mocy.
Funkcjonalnoœæ
Kapitalne wyposa¿enie w wejœcia, wyjœcia, przy³¹cza
steruj¹ce i pod³¹czenia do obs³ugi dodatkowych stref.
Skaler do 1080i/ 1080p. £adna grafika, ale zakamuflo-
wana przez niektóre funkcje i skomplikowany sterownik.
Laboratorium
Wysoka moc, niskie zniekszta³cenia, ale podniesione szumy.
Brzmienie
Wielokana³owe brzmienie nadzwyczaj przestrzenne
i analityczne, dŸwiêk stereo mocny, o hardym basie
i energicznej górze.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

pobieraj¹ one sygna³y cyfrowe i konwertuj¹ na
postaæ analogow¹ we wszystkich popularnych
i dostêpnych formatach.

Najwiêkszy i najwa¿niejszy chip wideo zosta³
ukryty pod potê¿nym radiatorem, ale z danych
firmowych wiemy, ¿e do obróbki obrazu
wykorzystano technologiê Faroudja DCDi.

Cyfrowe sygna³y audio trafiaj¹ z kolei do
umieszczonej pionowo p³ytki zlokalizowanej
w prawej czêœci obudowy. Tak¿e i Sony dostrze-
ga zalety DSP Analog Devices, decyduj¹c siê na
procesor z rodziny Sharc. Tym razem jest to
uk³ad ADSP21266 stosowany tak¿e przez
Denona, ale w jego wczeœniejszych modelach.
Wreszcie dochodzimy do koñcówek mocy, które
korzystaj¹ z du¿ego, odlewanego radiatora.
Producent pos³u¿y³ siê tranzystorami mocy
Sanken, grupuj¹c w pary uk³ady 2SD2560/
2SB1647.

LABORATORIUM
Sony dostarcza 162W na pojedynczym obci¹¿eniu 8 omów, przy dwóch

kana³ach dostaniemy 2x132W, przy piêciu 5x72W. Ogromna zaleta (i wci¹¿
unikalna w œwiecie amplitunerów) le¿y w selektorze impedancji, Sony oficjalnie
obs³uguje wiêc kolumny 4-omowe. W takich warunkach pojawia siê 149W,
2x119W oraz 5x68W – a wiêc bez zysków, ale te¿ z bardzo ma³ym ubytkiem.

Poziom szumów jest doœæ wysoki – odstêp od sygna³u to tylko 73dB, w takich
warunkach nawet wysoka moc nie zdo³a dŸwign¹æ dynamiki wy¿ej ni¿ 95dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) biegnie liniowo od granicy 10Hz, maj¹
spadek nie wiêkszy ni¿ -3dB przy 100kHz.

¯adna z harmonicznych nie przekracza -90dB (rys. 2).
Na rys.3 umieszczono tym razem trzy charakterystyki, w porównaniu do

wersji 8 omowej obci¹¿enie 4 omowe generuje nieco wy¿sze zniekszta³cenia,
co jest jednak zachowaniem spodziewanym.                                          R.£.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb I min. 8ΩΩΩΩΩ
Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 162 132 101 85 72
4 − − − − −

Tryb II min. 4ΩΩΩΩΩ
1 K 2 K 3K 4K 5K

8 96 90 77 60 56
4 149 119 97 77 68

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 162
2 132/132
3 101/101 101
4 85/85 85/85
5 72/72 72/72 72
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,15
Stosunek sygnał/szum [dB] 73
Dynamika [dB] 95
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,14
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 32

TECHNIKA
Wizji przeznaczono szereg uk³adów, wœród

których widaæ znane ju¿ z Denona (ale równie¿
wielu innych drogich aplikacji) transmitery
i odbiorniki HDMI Silicon Image Sil9134, Sil9135
- pracuj¹ce z interfejsem w wersji v1.3a. Firma ta
dostarczy³a jeszcze jeden  ciekawy, zupe³nie
nowy uk³ad - Sil9185, scalony prze³¹cznik HDMI,
tak¿e w wersji v1.3a, charakteryzuj¹cy siê
przesy³aniem sygna³u o taktowaniu 225MHz - czyli
najwy¿szym obejmuj¹cym dziœ transfer po HDMI.

Z firmy Analog Devices zaadoptowano
dekodery wideo, ukryte w scalaku ADV7322,

Zasilacz obudowano ekranami ograniczaj¹cymi
interferencje z s¹siedni¹ sekcj¹ wideo.

Pobieraniem i wysy³aniem sygna³ów do
gniazda HDMI zajmuj¹ siê uk³ady
Silicon Image.

Serce dekodowania audio -
elastyczny procesor Sharc
Analog Devices.
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T ymczasem ca³e stado dziurek i guzików
kryje siê pod masywn¹, ale swobodnie
otwieraj¹c¹ siê klapk¹. W tym miejscu

znajduje siê m.in. obs³uga tunera radiowego,
w³¹czanie dwóch dodatkowych stref, prze³¹cza-
nie programów wielokana³owego odtwarzania
oraz podrêczne wejœcie (optyczne z³¹cze
cyfrowe oraz port USB). Swoj¹ drog¹ ciekawe,
kiedy producenci amplitunerów wreszcie
wpadn¹ na pomys³ takiego umieszczenia USB,
aby da³o siê zamkn¹æ klapkê, gdy pen-drive jest
pod³¹czony jako Ÿród³o.

RX-V3800 jest przepotê¿nie wyposa¿ony
w dekodery wielokana³owe, s¹ wœród nich DD
TrueHD, DD Plus, DTS HD, DTS HD Master
Audio, o banalnych DD-EX i DTS-ES nie
wspominaj¹c. Konwerter wizyjny zawiera
upskaler do 1080p na wyjœciu HDMI, które
wystêpuje tutaj w formacie 1.3a.

Urz¹dzenie zaopatrzono w znaczn¹ liczbê
wejœæ HDMI – a¿ cztery, wyjœcie na monitor jest
tradycyjnie jedno. Inne pod³¹czenia cyfrowe to
dziewiêæ gniazd, wszystkie wyjœcia s¹ w standar-
dzie optycznym. Analogowych pod³¹czeñ audio
jest nadzwyczaj wiele, za jednym z nich kryje siê
przedwzmacniacz gramofonowy dla wk³adki MM.
Wejœcie dla zewnêtrznego Ÿród³a wielokana³o-
wego jest typu 5.1, wyjœcie na koñcówki ju¿ 7.1.
Dobrze rozplanowano zasilanie dodatkowych
stref. Wychodz¹ tam sygna³y liniowe, mo¿na
przekierowaæ tam te¿ wzmacniacze tylnych
g³oœników surround oraz pary “presence”,
stosowanej normalnie w systemie wielokana³o-
wym przez Yamahê jako uzupe³nienie przednie-
go pola ods³uchowego. To prawdziwa rzadkoœæ
– amplituner, który zachowuje 5.1, a jednoczeœ-
nie pozwala na s³uchanie muzyki nie w jednej, a
w dwóch dodatkowych strefach bez u¿ywania
dodatkowych wzmacniaczy! Je¿eli para

RX-V3800Yamaha

wzmacniaczy nie jest wykorzystywana ani do
zasilania sygna³em g³oœnikowym dodatkowych
stref, a nie do obs³ugi rozbudowanego surroundu
w systemie g³ównym, mo¿emy je przekierowaæ
na g³oœniki przednie - wówczas po uprzednim
przygotowaniu podwójnego okablowania
mo¿liwe jest ich zasilanie w trybie bi-amping.

Stacjê dokuj¹c¹ do iPoda pod³¹cza siê jedn¹
wtyczk¹, poŸniej mo¿liwa jest jego obs³uga przy
u¿yciu menu ekranowego amplitunera. RX-V3800
mo¿e byæ obs³ugiwany i ustawiany zdalnie przy
u¿yciu sieci LAN. RS-232 ma s³u¿yæ do ustawieñ
serwisowych.

W komplecie dostajemy dwa sterowniki.
G³ówny jest du¿y, niezbyt czytelny, drugi pilot
obs³uguje dwie pozosta³e strefy, i jest ju¿
ca³kiem przyjemny.

Menu jest czêœci¹ graficznego interfejsu
u¿ytkownika, opisy funkcji oraz sposób
poruszania siê miêdzy nimi zosta³y zrealizowane
œwietnie. Pomimo automatycznych ustawieñ
g³oœnikowych (YPAO) Yamaha daje mo¿liwoœæ
wykonywania prawdziwych orgii z dŸwiêkiem.
Nie chodzi tylko o zasadnicze zmiany ustawieñ
g³oœnikowych (równie¿ odleg³oœci, wielkoœci,
czasów odbiæ), ale równie¿ dok³adn¹ equalizacjê.
Ponadto Yamaha (tradycyjnie zreszt¹) oferuje
potworn¹ liczbê opcji dookólnego przetwarzania
dŸwiêku - niektóre naprawdê znakomite.

Kapitaln¹ mo¿liwoœci¹ jest synchronizacja
dŸwiêku i obrazu, automatyczna lub manualna.
Typowa obróbka obrazu, szczególnie ze
skalowaniem, powoduje, ¿e zwykle trafia on na
monitor póŸniej ni¿ dŸwiêk do g³oœników.
Najpierw wiêc aktor mówi, a póŸniej porusza
ustami, efekt jest zabawny, ale tylko przez
pierwsze 10 minut ogl¹dania, póŸniej irytacja
zaczyna rosn¹æ. Synchronizacja pozwala bawiæ
siê równie¿ po up³ywie 10 minut.

Końcówki mocy 9
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES, DTS96/24,

DD True HD, DD Plus, DTS HD, MP3, WMA
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 4x HDMI, 1x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 9x RCA/4x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 3x koax., 5x opt.
Wyj. cyfrowe 2x opt.
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja RS−232, 2 wyjścia +12V, Ethernet,

przyłączanie iPod, 1x USB, 2x we. IR, 2x wy. IR
Obsługa dodatkowej strefy 2 wyj. liniowe audio,

2 wyj. wideo kompozyt,  wzmacniacz surround back,
 wzmacniacz presence

WYPOSA¯ENIE

Front RX-V3800 jest prosty, wrêcz surowy, a jednak bardzo elegancki – tak
w³aœnie objawia siê nowoczesny design. Widoczna czêœæ panelu zawiera jedynie

w³¹cznik sieciowy, prze³¹cznik Ÿróde³, regulator wzmocnienia oraz przycisk
“pure direct”, przesy³aj¹cy sygna³ bezpoœrednio na koñcówki mocy.

Do tego mo¿liwy jest bi-amping kolumn przednich – flagowy amplituner
Yamahy mo¿e siê spodobaæ równie¿ audiofilom.
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ODS£UCH
Tak jak napisa³em we wstêpie - RX-V3800 mo¿e spodobaæ siê równie¿

audiofilom. Gra bowiem w sposób bardzo rzetelny, dojrza³y, czysty,
naturalny. Nawet z iPodem by³o nieŸle – zrównowa¿enie i powœci¹gliwoœæ
Yamahy daje jej atut du¿ej wszechstronnoœci przy wszelkich formatach
dwukana³owych. Jednak najlepsze efekty w ka¿dym przypadku przynosi
u¿ycie trybu “pure direct” – to naprawdê dzia³a. Przestrzeñ przed
s³uchaczem jest znakomicie zarysowana, nie za bardzo rozstrzelona, ale
wystarczaj¹co sugestywna, by czuæ graj¹cy blisko zespó³.

Rozszerzenie wielokana³owe przynosi twardsz¹, szybk¹ œrednicê o wci¹¿
wysokiej neutralnoœci i œwietnej analitycznoœci. Instrumenty, g³osy i odg³osy
s¹ znakomicie odseparowane, czytelne i oczywiste. Dialogi osadzono
zdecydowanie na œrodku sceny, ale ich rola przestaje byæ uporczywie
dominuj¹ca, gdy pojawia siê coœ wa¿nego na prawym lub lewym skrzydle
sceny. Góra potrafi byæ ha³aœliwa, ale tylko gdy trzeba, zwykle jest
stonowana, i doskonale potrafi oddaæ delikatnoœæ i zwiewnoœæ – jest w niej
sporo “powietrza”. Bas, przy ca³ej swej sprawnoœci, jest trochê miêkki – ale
wraz z dobr¹ rozdzielczoœci¹ mo¿na by zaakceptowaæ.

Doskonale sprawdza siê konwerter wizyjny zwieñczony upskalerem.
Zwiêkszanie rozdzielczoœci standardowych sygna³ów daje znakomite efekty,
pojawiaj¹ siê elementy wczeœniej zupe³nie niewidoczne. Op³aca siê nawet
pod³¹czyæ BD poprzez ten amplituner, wype³nienie kolorów wydaje siê
naturalniejsze, roœnie analitycznoœæ i czytelnoœæ szczegó³ów. Czarny jest
smolisty, a bia³y kredowy. Monitorom i projektorom LCD RX-V3800 specjalnie
nie pomo¿e, ale dla kinowych DLP i plazm bêdzie znakomitym partnerem.  G.R.

Poszczególne
sekcje dysponuj¹
ergonomiczn¹
liczb¹ i rodzajami
przy³¹czy. Niczego
nie brakuje, niczego
nie jest za du¿o -
choæ na pierwszy
rzut oka wydaje siê,
¿e wszystkiego jest
za du¿o.

RX-V3800 pozwala
na pod³¹czenie firmowej stacji dokuj¹cej

iPoda tylko jednym kablem, wówczas jego obs³uga odbywa siê za
poœrednictwem menu amplitunera.

RX-V3800
Cena (razem)[z³] -
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Doskona³y projekt plastyczny – wyrafinowana prostota
godna hi-endowego klocka. A¿ dziewiêæ koñcówek
mocy zbudowanych na mocnych uk³adach Sankena,
wspartych wydajnym zasilaczem. Wyœmienite uk³ady
cyfrowe audio i wideo. £y¿ka dziegciu - du¿o po³¹czeñ
kablowych miêdzy poszczególnymi sekcjami.

Funkcjonalnoœæ
Kompletna konwersja do 1080p, zasilanie dwóch stref,
du¿a liczba wejœæ, równie¿ HDMI, mo¿liwe ró¿ne kon-
figuracje koñcówek mocy. Praca w sieci.

Laboratorium
Wysoka moc w ka¿dych warunkach, niskie
zniekszta³cenia, do pe³ni szczêœcia brakuje tylko
ni¿szych szumów.
Brzmienie
Bardzo dobra przestrzennoœæ i wywa¿enie tonalne.
Upskaler pozwala na uzyskanie znakomitych efektów
nawet ze Ÿróde³ o nienajlepszej jakoœci.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

uk³adów, ale znamy to¿samoœæ tego najwa¿niej-
szego. Podczas gdy konkurencja opiera siê na
scalaku Faroudji, Yamaha wybra³a procesor
ABT1010 marki Anchor Bay Technologies - to
te¿ uk³ad o œwietnych mo¿liwoœciach, sygna³y na
jego wyjœciu mog¹ byæ generowane w formatach
480p/576p/720p/1080i oraz oczywiœcie
w najbardziej oczekiwanym 1080p, precyzja
skalowania to 10 bitów, do dyspozycji oddano
tak¿e bardzo rozleg³e mo¿liwoœci regulacji
parametrów obrazu.

W czêœci audio pracuj¹ przetworniki Burr-
Browna, Yamaha siêgnê³a po uk³adu o najwy-
¿szych parametrach, a wiêc 24bit/192kHz,
zarówno w sekcji C/A, jak te¿ A/C.

Aby to wszystko ze sob¹ po³¹czyæ, trzeba
by³o poprowadziæ wiele przewodów, niektóre
w postaci wi¹zek, inne taœm komputerowych,
i g³ównie z tego powodu poziom szumów nie
móg³ byæ najni¿szy.

LABORATORIUM
W podstawowym trybie amplituner obs³uguje kolumny 8-omowe, oddaj¹c

wtedy 2x130W, lub 5x80W – co œwiadczy o mocnym zasilaczu. Drugi
z trybów przeznaczono dla obci¹¿eñ 6-omowych, a w kana³ach przednich
jest równie¿ zielone œwiat³o dla kolumn 4-omowych. Na 4 omach amplituner
wspina siê na wy¿yny swoich mo¿liwoœci mocowych w trybie stereo,
dostarczaj¹ 2x140W. Czu³oœæ to optymalne 0.23V, poziom szumów nie jest
jednak najni¿szy - S/N wynosi 78dB, a dynamika równe 100dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) to ³adne zachowanie przy obydwu impedancjach.
Na rys.2 powy¿ej -90dB nie widaæ ¿adnej harmonicznej.
Choæ Yamaha dysponuje bardzo niskim poziomem zniekszta³ceñ, to

w uzyskaniu wzorcowego przebiegu charakterystyk z rys.3 trochê
przeszkadzaj¹ szumy. Kszta³t jest typowy dla urz¹dzenia tranzystorowego.  R.£.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb I min. 8ΩΩΩΩΩ
Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 144 130 102 87 79
4 − − − − −

Tryb II min. 4ΩΩΩΩΩ
1 K 2 K 3K 4K 5K

8 83 80 75 70 66
4 156 141 − − −

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 144
2 130/130
3 102/102 102
4 87/87 87/87
5 79.79 79/79 79
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum [dB] 70
Dynamika [dB] 100
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,14
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 39
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TECHNIKA
Wewn¹trz Yamahy znajdziemy przegl¹d

ró¿nych metod monta¿u uk³adów. W przedniej
czêœci umieszczono, w doœæ typowy sposób,
wszystkie koñcówki mocy na pojedynczym
radiatorze. Na uwagê zas³uguje ma³y, ale wa¿ny
detal - wyt³umienie ¿eber za pomoc¹ paska
gumy. Tranzystory koñcowe to Sankeny –
bipolarny komplet w ka¿dym kanale. Modu³
wizyjny zosta³ szczelnie zaekranowany. Nie
uda³o siê wprawdzie rozszyfrowaæ wszystkich

W zaekranowanej sekcji wizyjnej pracuje
spotykany rzadziej ni¿ Faroudja, ale równie¿
znakomity skaler Anchor Bay Technologies.

Przetworniki audio to
najlepsze BurrBrowny 24bit/
192kHz

Do budowy koñcówek mocy pos³u¿y³y œwietne
tranzystory mocy Sankena.
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ATRAKCJE I FRUSTRACJE

Nazwa “amplituner wielokana³owy”, czy “amplituner kina domowe-
go”, czy nawet “amplituner AV” jest na tyle enigmatyczna, ¿e
w ¿aden sposób nie oddaje skomplikowania nawet najtañszych

wspó³czesnych amplitunerów.
A co dopiero takich wielofunkcyjnych monstrów, jak trzy przedsta-

wione konstrukcje. Amplituner to taki ju¿  gatunek – im bardziej
rozbudowany, tym z definicji lepszy i dro¿szy. Kto siê z tym nie zgadza,
kto szuka rozwi¹zañ prostszych, niech szuka gdzie indziej – amplituner za
6000z³ to nie sprzêt dla laików i ludzi boj¹cych siê pod³¹czeñ, set-upów,
kalibracji, przekierowañ, itp. Mimo to trudno zak³adaæ, ¿e jest du¿a grupa
ludzi rozmi³owana w samym rozwi¹zywaniu instalacyjnych problemów,
traktuj¹cych uruchomienie amplitunera jako wyzwanie – im trudniejsze,
tym lepiej. W koñcu ka¿dy chce to zrobiæ jak najszybciej, przeklina-
j¹c przy tym koniecznie, ale w sposób umiarkowany, nie wywo³uj¹cy
interwencji s¹siadów. Ale w tej sytuacji, aby spokój w s¹siedztwie zosta³
utrzymany, producenci musz¹ rozwijaæ kolejn¹ amplitunerow¹ dziedzinê –
czytelne, przejrzyste menu, które przeprowadzi nas przez g¹szcz
ustawieñ w sposób mo¿liwie najmniej frustruj¹cy.

Sony dopracowa³o siê tutaj dobrych wyników ju¿ w najlepszych
modelach z ubieg³ego roku, Denon i Yamaha wziêli siê do roboty w³aœnie
teraz. Uda³o im siê to bardzo dobrze, natomiast Sony wpad³o trochê we
w³asne sid³a - STR-DA5300ES ma zdecydowanie najwiêcej mo¿liwoœci
konfiguracyjnych, ale czêœæ z nich zosta³a koncertowo zakamuflowana.
Wci¹¿ to jednak Sony daje najwiêcej wejœæ i wyjœæ – wystarczy wspomnieæ
a¿ siedem przy³¹czy HDMI, i a¿ dziesiêæ kolejnych portów cyfrowych
audio. Po co tego tyle? Jako uparty instalator jestem najdalszy od
nonszalanckiej odpowiedzi na to pytanie – to siê mo¿e przydaæ, chocia¿
trzeba przyznaæ, ¿e rzadko. W praktyce praca w nawet du¿ym zestawie
bêdzie tak samo ³atwa dla STR-DA5300ES, AVR-3808 jak i dla RX-V3800,
pomog¹ w tym porty RS-232 oraz ca³a plejada innych gniazd komunikacyj-
nych i sygna³owych.

Jakoœæ obrazu uzyskana w wyniku zaanga¿owania skalera 1080p jest
znakomita we wszystkich trzech przypadkach. Trudno, nie mam tu
zwyciêzcy. Od strony dŸwiêkowej najbli¿ej audiofilskich marzeñ
o po³¹czeniu stereo z kinem jest Yamaha i Denon, ale Sony te¿ nie ma siê
czego wstydziæ, zw³aszcza ¿e daje “oficjaln¹” zgodê na zastosowanie
kolumn 4-omowych we wszystkich kana³ach; niewiele brakowa³o,
a równie¿ Yamaha rozwi¹za³aby ten odwieczny ju¿ dylemat, bo pozwala
na 4-omowe kolumny lew¹ i praw¹, a 6-omowe “dooko³a”; oczywiœcie
8-omowe s¹ zawsze najmilej widziane. Natomiast Denon zmusza do
zastanowienia i podjêcia ryzyka – czy braæ na serio warunek, ¿e mo¿na do
niego pod³¹czyæ tylko kolumny 8-omowe? I co pocz¹æ wtedy, gdy
dowiadujemy siê (najczêœciej z pomiarów Audio...), ¿e kolumny
katalogowo 8-omowe s¹ 4-omowe?...

Ale o wyborach wspó³czesnych klientów-estetów decydowaæ bêdzie
te¿ wygl¹d i wzornicze dopasowanie do innych elementów systemu.
Luksusowe wykonanie wszystkich konstrukcji jest godne ich wysokich
pozycji w katalogach. Denon i Sony swoim wygl¹dem nieco bardziej
ujawniaj¹ japoñski charakter i wyposa¿enie, na purystach lepsze wra¿enie
zrobi nadzwyczaj elegancka Yamaha.

Grzegorz Rogó¿


