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Wizja jest ostra, dynamiczna, podkreœlono
wszystkie elementy choæ trochê na to za-

s³uguj¹ce. Ogl¹daj¹c spokojne pejza¿e nic nas
jeszcze nie zaniepokoi, ale niech tylko pojawi siê
np. osoba w pomarañczowym szaliku! DVD-500
zareaguje ochoczo i zdecydowanie. Ale podsta-
wowe kolory na przednim planie s¹ pe³ne, ciê¿-
kie i ogólnie raczej ciemne. Zwa¿ywszy ich masê,
kontury s¹ bardzo delikatne, ale spe³niaj¹ swoje
zadanie. Czarny jest g³êboki, a bia³y bardzo jas-
ny, kontrast jest wiêc dobry.

Brzmienie jest energetyczne, wrêcz ¿ywio³o-
we. Filmowe sceny z wybuchowymi efektami od-
twarzane s¹ przeszywaj¹co, z wielkim zaanga¿o-

waniem. Œrednica jest twarda, ale trochê wycofa-
na, wiêcej do powiedzenia ma góra pasma. Tam
pojawia siê du¿a paleta szczegó³ów, jednak nie
do koñca uporz¹dkowanych. Bas jest najbardziej
miêkkim elementem tej uk³adanki, ale jego plas-
tycznoœæ tylko odrobinê ³agodzi ca³oœæ brzmie-
nia. Kontrola niskich czêstotliwoœci jest zadowa-
laj¹ca. Przestrzennoœæ w 5.1 jest bardzo dobra,
podobnie  z  roz³o¿ystoœci¹  planu  w  stereo –
dŸwiêki s¹ pouk³adane w logicznej kolejnoœci
i przychodz¹ z w³aœciwych miejsc. Dwukana³owy
dŸwiêk lepiej eksponuje œrednicê i delikatnie
skraca bas – co wychodzi mu na zdrowie. Góra
pozostaje jednak ha³aœliwa.

DVD-500 potrafi przeczytaæ DVD-V, CD,
VCD, SVCD, CD-R/RW, MP3 i kr¹¿ki ze zdjêcia-
mi. Nie ma jednak dekodera DivX. Wyœwietlacz
(matryca punktowa) jest staranny i dok³adny.
Zestaw wyjœciowy standardowy: trzy z³¹cza
komponent, kompozyt, S-Video, audio - cyfrowe
wyjœcia œwiat³owodowe i koncentryczne, jedna
para  analogowa para i jeszcze SCART. Do obs³u-
gi najbardziej potrzebnych funkcji napêdu wyde-

Nie wyobra¿am sobie, by w kolejnej gene-
racji uda³o siê jeszcze tê cenê obni¿yæ,
ale z drugiej strony mo¿na ju¿ wyobra-

¿aæ sobie wszystko.
DVD-500 prezentuje siê jak klasyczna Koda –

chyba mo¿emy ju¿ tak mówiæ. Panel przedni ma
metalowy (!), obudowa jest niewielka, ale nie
szczególnie p³aska. Kieszeñ wysuwa siê i chowa
wolno i majestatycznie. To niezwyk³e prze¿ycie
za jedyne 200z³.

Jeszcze do niedawna Koda oferowa³a
odtwarzacze DVD z symbolami zaczynaj¹cymi siê cyfr¹ 6,
i wówczas kosztowa³y one ok. 500 z³. Wprowadzone obecnie maj¹
oznaczenia z 5-tk¹, a najtañszy z nich, w³aœnie dostarczony do testu, kosztuje znacznie
mniej ni¿ 500 z³ – za 400 z³ kupimy nawet dwa... Ale wcale nie musimy, mo¿emy kupiæ
tylko jeden, za 200 z³. A wed³ug ostatnich doniesieñ, jeszcze oddadz¹ nam 20 z³ reszty.

DVD-500 ma wszystkie podstawowe wyjœcia, chocia¿ w tej cenie nie
dostaniemy jeszcze HDMI ani DVI. Na razie... DVD-500

Cena [z³] 180
Dystrybutor POLPAK

Wykonanie i komponenty
Metalowy przedni panel, solidna mechanika.
Elektronika – po prostu jest.
Funkcjonalnoœæ
Odpowiedni komplet wyjœæ, dobra obs³uga
z pilota, czytelny wyœwietlacz.

Brzmienie
Energetyczne, œrodek nieco schowany,
atakuj¹ca góra, ³agodniejszy bas. Prawid³owe
efekty przestrzenne. W stereo lepsza kontro-
la i porz¹dek ca³oœci.
Obraz
Œwietny kontrast, du¿a szybkoœæ zmian,
kolory nasycone.

Koda DVD-500
legowano tylko kilka przycisków, ulokowanych
na “œciêtej” przedniej czêœci obudowy, resztê
opcji trzeba uruchamiaæ z pilota.

W ustawieniach nie doszukamy siê wyj¹tko-
wych opcji, ale ¿adnej koniecznej mo¿liwoœci
równie¿ nie brakuje. Irytuj¹ca mo¿e byæ tylko
obecnoœæ regulacji raczej przestarza³ych, z któ-
rych wspó³czesny u¿ytkownik sprzêtu AV nie
skorzysta.


