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KINO DOMOWE

Urz¹dzonko centralne jest prostopad³o-
œcienn¹ kostk¹ pokryt¹ od stóp do g³ów
(o ile tak mo¿na powiedzieæ) czarnym

lakierem - lub barwion¹ na czarno pleksi. Na
przednim panelu znajduje siê wyœwietlacz, szcze-
lina na p³ytê oraz dwa mechaniczne przyciski -
w³¹cznik oraz wyjmowanie kr¹¿ka. Klawisze do
obs³ugi napêdu s¹ ju¿ na górze kostki, w³aœciwie
nie s¹ to klawisze, lecz podœwietlane znaki,
których naciskanie wywo³uje ¿¹dane reakcje.
Podstawowym pod³¹czeniem z ty³u jest wielopi-
nowy port dla subwoofera, w którym kryje siê
równie¿  zasilacz systemu. Wyjœcia wizyjne to
HDMI, komponent i kompozyt. Z³¹cze cyfrowe
daje na wyjœciu maksymaln¹ rozdzielczoœæ 1080i.
S¹ dwa wejœcia cyfrowe audio (obydwa standar-
dy), a tak¿e analogowe wejœcie stereofoniczne
na RCA. Jest równie¿ DM Port do pod³¹czenia
zewnêtrznego przenoœnego odtwarzacza oraz
gniazdo do mikrofonu automatycznej kalibracji.

Subwoofer, jak wspomniano, ³¹czy siê jed-
nym kablem z jednostk¹ centraln¹, a specjalnymi
wyjœciami (charakterystycznymi dla Sony) wy-
prowadza siê kable na maleñkie g³oœniki. W mo-
dule basowym znajduj¹ siê dwa przetworniki –

Sony, wœród wielu kierunków swojego rozwoju, upodoba³o sobie równie¿
miniaturyzacjê niektórych komponentów kina domowego. Na razie nie próbuje siê
rewolucyjnie zmniejszaæ subwoofera (przynajmniej nie w tym systemie), jednostka
centralna równie¿ jest w miarê normalna, ale za to g³oœniki satelitarne... Na
internetowych forach zyska³y ju¿ miano “pche³ek”, i rzeczywiœcie zas³uguj¹ na tak¹
nazwê, bo jak ¿yjê, takich knypsów jeszcze nie widzia³em. System DAV-IS10 pochodzi
z serii ES co wskazuje na spore ambicje, wiêc zmniejszenie wymiarów nie jest tu
dyktowane przez oszczêdnoœæ materia³ów, ale przez zaawansowanie technologiczne.

 DAV-IS10Sony

12-cm, ulokowany na górze, oraz 16-cm, pro-
mieniuj¹cy w pod³ogê oraz na boki i do przodu
przez specjalne szczeliny – byæ mo¿e jest to
membrana bierna. Górny panel polakierowano,
pozosta³e œcianki oklejono winylem. W ka¿dej
z satelitarnych miniaturek znajduje siê 35-mm pa-
pierowy przetwornik, ukryty pod gustown¹ czar-
n¹ siateczk¹. Obudowy pche³ek s¹ metalowe. Mo-
g¹ staæ samodzielnie, mo¿liwe jest równie¿ ich za-
wieszenie na delikatnych uchwytach œciennych –
pomys³ znakomity. Dla formalnoœci - zestaw pra-
cuje w konfiguracji 5.1, czyli maleñstw jest piêæ.

Pod wzglêdem kompatybilnoœci formatów
system zosta³ ca³kiem dobrze przygotowany:
DVD-V, CD, Video CD, MP3, MPEG, DivX,
DVD-R/RW i DVD+R/RW. Dekodery wystêpuj¹
w charakterystycznym dla tej kategorii produk-
tów komplecie – DD, DTS i DPLII. W menu
trudno dostrzec jakieœ fajerwerki czy te¿ braki.
Mo¿e siê tylko nie podobaæ grafika. Sterownik,
prosty i plastikowy, jest funkcjonalny i porêczny.

 Z ty³u jednostki centralnej znajdujemy
zarówno wyjœcie komponent, jak i HDMI

z sygna³em 1080i.

Sony nie lekcewa¿y przenoœnych
odtwarzaczy, do wspó³pracy z nimi

przygotowano wejœcie DM Port.

Tylny panel subwoofera kryje systemowe
gniazdo s³u¿¹ce do pod³¹czenia z jednostk¹
centraln¹ oraz charakterystyczne dla Sony

wyjœcia g³oœnikowe.
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Jeœli do szczeliny urz¹dzenia nie zawêdruje p³yta nazbyt audiofilska, to
us³yszymy i niskie, i œrednie, i wysokie tony. Czego wiêcej chcieæ do

szczêœcia? To¿ to cud, ¿e te pi³eczki graj¹ w ogóle. Góra pasma nie b³ysz-
czy, nie jest specjalnie wyrazista, ale jest. Œrednica swoj¹ analitycznoœci¹
te¿ tchu nie zapiera, ale ³atwo pozwala odczytaæ pierwszy plan. A bas mo¿e
siê podobaæ nawet z dwóch powodów. Po pierwsze nie snuje siê, po drugie
nie narzuca. Co w kontekœcie miniaturyzacji satelitów równie¿ zas³uguje na
pochwa³ê, zespolenie dŸwiêku jest ca³kiem dobre. Po serii próbek z p³yt
CD (odtwarzanych wielokana³owo, bo inaczej siê nie da) przyst¹pi³em do
ogl¹dania filmów. Postacie na pierwszych planach s¹ zarysowane zdecydo-
wanie, wcale nadmiernie nie zmniejszane - podobnie jak w innych, normal-
niejszych zestawach. Nawet odsuniêcie w k¹t ogromniastego subwoofera
nie pogorszy³o wyrazistoœci ró¿nych morderców i zwyrodnialców, których
czyny zdecydowa³em siê w³aœnie odœwie¿yæ w swej pamiêci. W zasadni-
czych sekwencjach system jest te¿ dostatecznie przestrzenny i wyrazisty.
Dynamika okazuje siê ju¿ ograniczona.

Filmy puszczone przez HDMI i 1080i odtwarzane by³y bardzo ostro,
z podkreœleniem niebieskiego. Czarny nie by³ najlepszy, kontrast by³ wiêc
przeciêtny.

Cena [z³] 3000
Dystrybutor SONY POLAND

www.sony.pl

Wykonanie i komponenty
Ogromny subwoofer, umiarkowana jednostka central-
na, mikroskopijne satelity. Wykonanie perfekcyjne.

Funkcjonalnoœæ
Funkcji tu niewiele, wiêc obs³uga jest bardzo prosta.
Zestaw, dekoderów, przy³¹czy i czytanych formatów
ca³kowicie wystarczy przeciêtnemu u¿ytkownikowi.

Brzmienie
Ca³kiem sprawny dŸwiêk, z solidnym œrodkiem
i zgrabnym basem.

Obraz
Ostry, wyraŸny, ale s³aba czerñ obni¿a kontrast.

DAV-IS10

Ka¿dy kto choæby pobie¿nie spojrza³ na test z pewnoœci¹ zauwa¿y³,
¿e zestawy by³y bardzo odmienne, ka¿demu producentowi uda³o
 siê zaproponowaæ coœ oryginalnego, wrêcz niepowtarzalnego,

A je¿eli zaskakuj¹cych cech brakuje zestawowi LG, to atakuje on przecie¿
dumpingow¹ cen¹ za nowoczesny, kompletny i niebrzydki system.
Pozosta³ych czterech producentów wyceni³o swoje wynalazki od 3000 do
5000 z³, i zaproponowa³o metody niestandardowe, wrêcz eksperymental-
ne. Czy zmierzaj¹ce ku dopasowaniu produktów do potrzeb potencjalnych
u¿ytkowników? A mo¿e próbuj¹ce przede wszystkim zwróciæ na siebie
uwagê? Zainspirowaæ i zachêciæ do spróbowania czegoœ nowego?
Wspólnym mianownikiem tych innowacji jest zmodyfikowanie / uproszcze-
nie instalacji g³oœnikowej – ustawianie piêciu g³oœników dooko³a, a tym
bardziej pod³¹czanie ich wszystkich kablami, zniechêca wielu klientów,
a zw³aszcza klientki. Najdalej w redukcji idzie Philips z systemem Cineos
HTS-8100, ale ma ku temu odpowiednie narzêdzia – holenderscy
in¿ynierowie i akustycy potrafili stworzyæ rozwi¹zanie wygodne i skutecz-
ne; Philips pra¿y dŸwiêkiem przestrzennym z jednego miejsca. Sony
w systemie DAV-IS10 utrzymuje odseparowanie wszystkich satelitek,
koniecznoœæ ich umieszczenia w okreœlonych miejscach pomieszczenia,ale
wprowadza niemal nanotechnologiê w celu ich zminiaturyzowania. Pioneer
za pomoc¹ RCS-515H daje u¿ytkownikowi wybór ró¿nych konfiguracji
ustawienia satelitek – te¿ ma³ych. Samsung wraz z HT-TXQ120 nie brnie
ani w miniaturyzacjê, ani w ¿onglowanie, ani w integrowanie, pomaga
jednak przynajmniej rozwi¹zaæ problem okablowania tylnych g³oœników
efektowych – za pomoc¹ instalacji bezprzewodowej. Tak naprawdê wiêc
Samsung, podobnie jak LG, jest pod wzglêdem akustycznym systemem
doœæ tradycyjnym, jednak z wy¿szej pó³ki. Jego elektronika czyta standardy
audio wysokiej rozdzielczoœci, a terminal HDMI obs³uguje sygna³y wizyjne
1080p. I nic dziwnego, ¿e luksusowy HT-TXQ120 dostarcza najbardziej
spektakularny dŸwiêk i znakomity obraz - jest w tym towarzystwie
najdro¿szy. Za to Pioneer ma nagrywarkê z twardym dyskiem, a jakoœæ
obrazu i brzmienia dowodzi du¿ego doœwiadczenia firmy na obydwu
polach. Philips te¿ gra dobrze, chocia¿ zupe³nie inaczej - trudno oceniaæ
HTS-8100 w tych samych kategoriach, co resztê “prawdziwych”
wielog³oœnikowców.

Mo¿liwoœci wizyjne przetestowanych produktów warto podsumowaæ
dwoma uwagami. Po pierwsze w ka¿dym z systemów s¹ bardzo zaawanso-
wane procesory wideo oraz cyfrowe wyjœcia HDMI i analogowe
komponent. Takie uzbrojenie wrêcz gwarantuje osi¹gniêcie dobrej jakoœci
obrazu przy zastosowaniu monitora  lub projektora o odpowiedniej
rozdzielczoœci. Po drugie z zestawów dysponuj¹cych 1080p (Pioneer,
Samsung, Philips) udaje siê uzyskaæ obraz rewelacyjny, w odró¿nieniu o co
najwy¿ej bardzo dobrego z 1080i (LG, Sony). Mo¿e to przypadek, ale
hegemonia “p” nad “i” by³a w tym teœcie bardzo widoczna.

Grzegorz Rogó¿

Systemowe g³oœniki s¹ wyj¹tkowo ma³e, mog¹
zostaæ ulokowane na fabrycznych podstawkach
b¹dŸ zwieszone na delikatnych uchwytach. P
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