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W
 ramach wejœcia podrêcznego nale¿y
pochwaliæ obecnoœæ portu USB, który
wystêpuje obok klasycznego analogo-

wego kompletu A/V i wejœcia mikrofonu kalibra-
cyjnego. USB zyska³ tu jednak nowe oblicze, gdy¿
oprócz tradycyjnej funkcji pracy z odtwarzaczami
MP3 (jako pamiêæ masowa), wykorzystano uni-
wersaln¹ specyfikacjê tego interfejsu, tworz¹c
mo¿liwoœæ obs³ugi iPod’a – tak w ramach transfe-
ru, jak i sterowania za pomoc¹ pilota. Skoro ju¿
jesteœmy przy USB, warto wspomnieæ, ¿e dla mu-
zyki w formatach skompresowanych przygoto-
wano specjalny uk³ad regeneruj¹cy brzmienie.

Panel tylny nie jest zapchany, ale przeciêtny
u¿ytkownik nie odczuje niedoboru mo¿liwoœci
przy³¹czeniowych. S¹ wœród nich dwa wejœcia
i jedno wyjœcie HDMI, analogowe wejœcie
wielokana³owe. W widocznych miejscach
umieszczono przyciski aktywuj¹ce tryby
wirtualne, pomocne gdy pod³¹czone zostan¹
tylko dwie kolumny.

Konsekwencj¹ konfiguracji 5.1 jest tak¿e
wyposa¿enie w tylko podstawowe dekodery
surround – DTS, Dolby Digital oraz Dolby
ProLogic II.

Uruchomienie amplitunera nie bêdzie dla
pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika zbyt trudnym
zadaniem, w komplecie znajduje siê mikrofon,
a instrukcjê zamiast przyd³ugich wstêpów
i przechwa³ek rozpoczyna zwiêz³y opis
automatycznej procedury kalibracyjnej.
Oczywiœcie prawie wszystko mo¿na poustawiaæ

USB W NATARCIU
Od kilku sezonów obserwujemy dynamicz-

ny rozwój interfejsu USB w sprzêcie A/V.
Ju¿ nie tylko nagrywarki, ale coraz czêœciej
odtwarzacze DVD, amplitunery, a nawet
wzmacniacze stereo wyposa¿ane s¹ w ten port.
Pioneer, który ma du¿e doœwiadczenie z USB
(za spraw¹ g³ównie nagrywarek) szuka nowych
zastosowañ dla uniwersalnego interfejsu, czego
dowodem jego implementacja w VSX–918.

Obs³uga iPoda za pomoc¹ USB nie wymaga
instalowania dodatkowych portów, tworzenia
niezale¿nych po³¹czeñ dla sterowania czy
transmisji dŸwiêku. Nie wymaga tak¿e
kosztownej i sprzedawanej najczêœciej
niezale¿nie stacji dokuj¹cej, a jedynie
przewodu. Oczywiœcie nie zast¹pi on wygody
osadzenia odtwarzacza w podstawce dokuj¹cej.
Zdaniem konstruktorów zalet¹ USB, oprócz
prostoty pod³¹czeñ, jest tak¿e transmisja
dŸwiêku w postaci cyfrowej (w przypadku
stacji dokuj¹cej bardzo czêsto odbywa siê to na
drodze analogowej) i wykorzystanie przetwor-
ników cyfrowo–analogowych z amplitunera.
USB jest tak¿e „odporne” na zmiany
specyfikacji czy np. formatów przesy³u danych,
które mog¹ pojawiæ siê w nowych wersjach
iPoda czy te¿ innych odtwarzaczach.

VSX-918Pioneer

wed³ug w³asnego widzimisiê, a pracê u³atwia
menu ekranowe.

Wejœcia wideo mog¹ byæ przyporz¹dkowane
w zasadzie dowolnym Ÿród³om, niezale¿nie od
typu konektorów. Na tym jednak praktycznie
koñcz¹ siê umiejêtnoœci Pioneera w dziedzinie
operowania sygna³ami wizyjnymi, urz¹dzenie ma
wprawdzie prosty konwerter obrazu z kompozy-
tu na komponent, ale o przejœciu z analogu na
HDMI czy skalowaniu nie ma ju¿ mowy. Postêp
wzglêdem starszego modelu jawi siê z kolei
w umiejêtnoœci pobrania sygna³u audio z portu
HDMI, nie trzeba ju¿ dublowaæ po³¹czeñ
z odtwarzaczem kablem koncentrycznym lub
optycznym.

Pioneer, tak jak Yamaha, wyposa¿ony jest
w uk³ad selektora impedancji. Oprócz bazowej
8-omowej wersji, mamy pozornie ma³o
praktyczny tryb „minimum 6 omów”, ale
niewiele ryzykujemy, pod³¹czaj¹c wówczas
g³oœniki 4-omowe.

Wiêkszoœæ uk³adów cyfrowych zebrano
w ramach jednej p³ytki. Modu³ obróbki danych
rozpoczyna siê prze³¹cznikami sygna³ów
wizyjnych, ze strumienia wydzielany jest
w dalszej czêœci dŸwiêk, który trafia do
dekoderów Texas Instruments oraz przetworni-
ków AKM–a. Koñcówki mocy to typowe dla
Pioneera modu³y scalone, choæ s¹ to podobno
zupe³nie nowe uk³ady. Na radiatorze zainstalo-
wano w sumie dwie koœci, których ch³odzenie
wspomaga wentylator.

Pioneer stawia na HDMI jako g³ówne
Ÿród³o sygna³u, liczbê wejœæ koaksjalnych
zredukowano.

W segmencie analogowego wideo pozostawio-
no pe³en zestaw komponentowy, ca³kowicie

rezygnuj¹c z S–Video.

Testowany amplituner jest bezpoœrednim nastêpc¹ modelu VSX–917.

Zauwa¿alne s¹ przetasowania i nowe elementy na przednim panelu. Pozosta³

rz¹d przycisków pe³ni¹cy rolê selektora Ÿróde³, bez w¹tpienia wygodniejszy,

chocia¿ mniej estetyczny w porównaniu do metody sekwencyjnej i s³u¿¹cemu jej

pokrêt³a, stosowanego przez konkurencjê. Pioneer wci¹¿ wygl¹da nowoczeœnie

i schludnie, choæ na pewno nie minimalistycznie.
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ODS£UCH
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e powa¿ne ods³uchy amplitunera za

2000 z³ zdarzaj¹ siê tak czêsto, jak srogie zimy w naszym kraju. Gdyby
ktoœ jednak chcia³ pos³uchaæ... wœród wielu urz¹dzeñ graj¹cych
ofensywnie, Pioneer jako jeden z nielicznych zaoferuje coœ innego.
Pojawia siê odrobina ciep³a przy równoczesnej dba³oœci o dobr¹
detalicznoœæ, jest p³ynnoœæ i oddech. Bas jest trochê cherlawy (w trybie
stereo), choæ stara siê jednak nie przegapiæ ¿adnego dŸwiêku do niego
nale¿¹cego, nie potrafi zdobyæ siê na potê¿ne uderzenie, zdecydowane
zejœcie jak równie¿ poprowadzenie szybkiego tempa. Naj³adniejsza jest
plastyczna, miêkka œrednica, eksponuj¹ca brzmienie akustycznych
instrumentów i wokali. Góra jest doœæ blada, wybrzmienia s¹ z³agodzo-
ne, w naturze ostre dŸwiêki poddane stêpieniu.

Jak taki profil brzmieniowy pasuje do obrazu i kina domowego?
Pozornie s³abo, nie wejdzie w symbiozê ze œwidruj¹cymi detalami
generowanych komputerowo kreskówek w Full HD, gdzie wygrywa
ten, kto doliczy siê najwiêkszej iloœci w³osów w nosie szczurka
z Ratatuj, ale ju¿ nieco starsza klasyka fabularna przedstawia siê
malowniczo i wci¹gaj¹co. Basem zajmie siê subwoofer i wszystkiego
bêdzie wtedy tyle, ile trzeba.

Pilot znacznie skromniejszy ni¿ u Yamahy,
bez ekraniku LCD, ale te¿ bez potrzeby realizowania tylu zadañ.

VSX-918
Cena [z³] 2000
Dystrybutor DSV TRADING

www.dsv.com.pl

Wykonanie
Nowy modu³ cyfrowy i scalone koñcówki mocy.

Funkcjonalnoœæ
£atwa konfiguracja, port USB dla odtwarzaczy MP3
oraz iPoda, nie nazbyt rozbudowane, ale satysfakcjo-
nuj¹ce mo¿liwoœci pod³¹czeniowe, umiarkowany za-
kres operacji na sygna³ach wizyjnych. Formaty wieloka-
na³owe ograniczone do 5.1.

Parametry
Wysoka moc w stereo – 2 x 93 W, znacznie ni¿sza
w trybie wielokana³owym – 5 x 43 W. Fantastyczna
liniowoœæ pasma, delikatnie zaznaczone parzyste har-
moniczne i wyraŸne szumy (-79dB).

Brzmienie
£agodne, p³ynne, ocieplone, skupione na plastycznym
œrodku pasma, skraje lekko przyt³umione.

Œwietnym dodatkiem jest port USB, który mo¿e komunikowaæ siê
z iPodami.

Z ty³u widaæ siedem par zacisków
g³oœnikowych, ale dwie z nich obs³uguj¹ parê

B kolumn przednich; VSX–918 jest urz¹dzeniem
z piêcioma koñcówkami mocy.
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LABORATORIUM Pioneer VSX-918

Scalone koñcówki mocy maj¹ du¿y potencja³, z pojedynczego kana³u
mo¿na wycisn¹æ a¿ 145 W przy 8 omach. Zasilacz nie jest jednak przygoto-
wany na wysi³ek pomno¿enia tego wyniku przez piêæ, a nawet przez dwa –
w trybie stereo zostaje 2 x 93 W, a w wersji piêciokana³owej tylko 5x43 W.

Uk³ad wentylatora ch³odz¹cego zosta³ tak zaprojektowany, by urucha-
miaæ wiatraczek pe³n¹ par¹ ju¿ przy mocy wyjœciowej ok. 0,8 W – wydaje siê,
¿e nieco za wczeœnie.

Poziom szumów nie nale¿y do najni¿szych, wynosi 79 dB, ale dynamikê
ponad granicê 100 dB dŸwiga wysoka moc wyjœciowa (parametr ustalany przy
pracy jednej koñcówki).

Pasmo przenoszenia (rys. 1) jest znakomite, przy 100 kHz mamy tylko
œladowy spadek –0,05 dB.

W spektrum harmonicznych (rys. 2) delikatnie zaznaczaj¹ swoj¹
obecnoœæ parzyste, druga przy –80 dB, czwarta przy –88 dB; dalsze znajduj¹
siê ju¿ poni¿ej –90 dB.

Na wykresie z rys. 3 przedzia³ zniekszta³ceñ ni¿szych od 0,1% mo¿na
wyznaczyæ na 0,6 W – 121 W, a w punkcie minimum THD+N zbli¿a siê
nawet do granicy 0,01%.

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

Dziêki zaprojektowaniu
jednego modu³u dla ca³ej
sekcji cyfrowej i konstrukcji
koñcówek mocy opartych
na uk³adach scalonych,
wnêtrze nie jest zat³oczone.

Na skromnym radiatorze i tak jest sporo
wolnego miejsca, Pioneer tradycyjnie pos³u¿y³

siê zwartymi uk³adami scalonymi.

Du¿a p³ytka cyfrowa przechwytuje i obrabia
zarówno wizjê, jak i dŸwiêk wielokana³owy.

Moc znamionowa (1%  THD+N, 1 kHz) [W]
[Ω] 1 x 2 x 3x 4x 5x

8 145 93 66 48 43

Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,37
Stosunek sygnał/szum [dB] 79
Dynamika [dB] 101
Zniekształcenia THD+N (1 W, 8 Ω, 1 kHz) [%] 0,08
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8 Ω) 42

Końcówki mocy 5
Dekodery DD, DTS, DPLII
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2 x HDMI, 3 x komponent,

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

1x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7x RCA/2x RCA
Wej. gramofonowe –
Wyj. na subwoofer 1x
Wej. na zewnętrzny dekoder 5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy –
Wej. cyfrowe 1x koax., 2x opt.
Wyj. cyfrowe nie
Wyjście słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane/sprężynkowe
Pilot uniwersalny tak
iPod USB
Obsługa II strefy nie
Komunikacja we/wy IR
Dostępne kolory srebrny, czarny
Minimalna impedancja kolumn  [Ω]  6
Wymiary (S/W/G) [cm] 42 x 16 x 35
Masa [kg] 8

WYPOSA¯ENIE


