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Bezsprzecznie warto skorzystaæ ze z³¹cza
HDMI.  Cyfrowe  wyjœcie  daje  naturalny

i spokojny obraz, w którym kolory bardzo p³yn-
nie siê przenikaj¹, ale konieczne kontury s¹ wy-
starczaj¹co wyraŸne. Przedni plan jest dominu-
j¹cy, czasami zupe³nie wyciêty z otaczaj¹cego
œwiata. W tworzeniu tego wra¿enia pomaga spo-
sób prezentacji dalszych planów, których szcze-
gó³y rozmywaj¹ siê trochê za szybko. Czerñ jest
g³êboka, kontrast dobry. U¿ycie trójki kompo-
nent daje wiêksz¹ dynamikê kolorów, ale i grub-
sze kontury. Mo¿na taki obraz polubiæ, ale z pew-
noœci¹ jest mniej naturalny ni¿ przez HDMI. Nie-
z³e efekty osi¹gn¹³em równie¿ ³¹cz¹c DVX-
9900H z telewizorem za pomoc¹ kabla SCART
(sygna³ RGB).

Brzmienie jest bardzo interesuj¹ce, bo nie-
jednoznaczne. Fascynuj¹cy jest wp³yw, jaki urz¹-
dzenie ma na tworzenie siê efektów basowych
(s³ucha³em bezpoœrednio po Denonie). Przycho-
dz¹ jak fale tsunami pocz¹tkowo niepozornie
mrucz¹c, a póŸniej wœciekle wal¹c we wszystko
w pomieszczeniu ods³uchowym. Niskie tony s¹
jednoczeœnie dynamiczne, twarde i zwarte – za-
stosowanie dobrego subwoofera da znakomit¹
zabawê podczas ogl¹dania filmów. Doœæ mocna
jest równie¿ œrednica, nie zabrak³o wype³nienia
i odpowiednich proporcji. Dialogi s¹ wyraziste,
wysuniête do przodu. W stereo urz¹dzenie radzi
sobie podobnie, choæ nie identycznie. DŸwiêk
jest dynamiczny, bas siê skraca, a z góry pasma
wychodzi jeszcze wiêcej informacji.

DVX-9900H najlepiej pod³¹czyæ
z monitorem przez z³¹cze
HDMI. Komponent równie¿
potrafi daæ bardzo dobry,
chocia¿ nieco inny obraz.

Ma³y, tani, a wszystko umie – tak o nim mówi¹ na mieœcie.
Powiadaj¹ jeszcze, ¿e wystarczy zerkn¹æ na wyposa¿enie i na cenê
– no to zerknijmy. Mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale za jedyne 500 z³ DVX-9900H jest
flagowym odtwarzaczem DVD w ofercie koreañskiej firmy!

ale ma przyjaŸnie nastrajaj¹cy zielony kolor – nie
mia³em k³opotu z odczytem danych. Kieszeñ jest
bardzo w¹ziutka, pewnie w obawie by jej nie
zniszczyæ, zostawiono w plastikowym odlewie
otwory na palce, rozwi¹zanie to okaza³o siê bardzo
pomocne przy wyjmowaniu kr¹¿ków. DVX-9900H
ma tylko cztery funkcyjne przyciski: w³¹czanie
i wysuwanie/ wsuwanie kieszeni (na górnym pa-
nelu) oraz odtwarzanie i stop (na przednim).

Jak pilot siê zawieruszy, to w domu mo¿e byæ
nerwowo.

Wœród czytanych formatów jest DVD+/-R/
RW, MP3, JPEG i DivX.

W menu nie znalaz³em ¿adnych niezwyk³ych
ustawieñ (jest jedno, ale dla NTSC). Set-up wy-
konuje siê prosto, grafika jest czytelna. Przej-
rzyste s¹ równie¿ interfejs u¿ytkownika oraz
przegl¹darki plików.

DVX-9900HLG

DVX-9900H
Cena [z³] 500
Dystrybutor LG ELECTRONICS POLSKA

Wykonanie i komponenty
Bardzo sprawna mechanika, finezyjna i solid-
na obudowa, nowoczesne oprogramowanie.

Funkcjonalnoœæ
Ma HDMI, czyta DivX. Przejrzyste elementy
graficzne, przyjazne przegl¹darki. Dobrze
zaprojektowany pilot, ograniczona obs³uga
z przedniego panelu.
Brzmienie
Twarde i ekspresyjne, szczególnie w stereo.
W kinie ekscytuj¹cy bas.
Obraz
Doskona³y, neutralny obraz z HDMI, a bar-
dziej dynamiczny, choæ mniej neutralny
z komponentu.

Oprócz niego dostêpne s¹ jeszcze dwa
tradycyjne modele, oraz urz¹dzenie
przenoœne serwowane razem z monito-

rem. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e LG
bardziej anga¿uje siê w prace nad rekorderami
DVD, których proponuje a¿ szeœæ. W tym kon-
tekœcie niska cena wszystkich odtwarzaczy, jako
urz¹dzeñ prostszych, przestaje dziwiæ. DVX-
9900H zaopatrzono jednak w wyjœcie HDMI dys-
ponuj¹ce sygna³em 1080i. Oprócz uniwersalnego
interfejsu cyfrowego, mamy tak¿e analogowe
wyjœcia: wizyjne komponent (do 1080i, 720p, do-
stêpne progresywne skanowanie), kompozyt, S-
Video, SCART oraz audio analogowe i dwa cyfro-
we (œwiat³owodowe i koaksjalne). Przedni panel
jest bardzo p³aski, w ca³oœci pokryty zaczernion¹
p³ytk¹ pleksi. Wyœwietlacz jest malutki, typu FL,


