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KINO DOMOWE

Nie ma co owijaæ w bawe³nê – system
Samsunga jest ciê¿ki i skomplikowany.

Jest tak¿e drogi, ale w³aœnie widaæ, ¿e za
tê cenê pojawia siê produkt zacny

i solidny.

 HT-XQ120Samsung

Kabel
systemowy
z jednostki
centralnej

(ewentualnie
inne, np. HDMI)

sprowadza siê do
pod³ogi poprzez

szczelinê w podsta-
wie zakrywan¹

póŸniej specjaln¹
zaœlepk¹.

G ³oœniki przednie i tylne s¹ pokaŸnych
rozmiarów, osadza siê je na wolnostoj¹-
cych podstawach, do których z kolei mo-

cowane s¹ masywne postumenty. Choæ wiêc
ka¿da z czterech zmontowanych w ten sposób
kolumn osi¹ga wysokoœæ a¿ 130 cm, to nie musi-
my obawiaæ siê o jej stabilnoœæ. G³oœnik central-
ny, chocia¿ nieco inny, jest tak¿e dopasowany
wzorniczo i jakoœciowo. Jednostka centralna (a
w zasadzie odtwarzacz DVD) osadzona jest
na podstawce nawet wy¿szej ni¿ zestawy
g³oœnikowe – po zamontowaniu wszystkich
elementów staje siê pi¹tym wolnostoj¹cych ele-
mentem. Odtwarzacz ³¹czymy z subwooferem
jednym grubym kablem, zakoñczonym specjaln¹

wtyczk¹. Tam ukryto dekodery oraz wzmacnia-
cze. Z subwoofera wychodzimy nie tylko na ze-
spo³y g³oœnikowe, ale równie¿ na telewizor, ana-
logowymi standardami komponent i kompozyt.
Dodatkowo jest tu równie¿ wejœcie audio dla ze-
wnêtrznego Ÿród³a. Jeœli jednak chcemy wyko-
rzystaæ format HDMI, to musimy po³¹czyæ moni-
tor bezpoœrednio z jednostk¹ centraln¹, jest
w niej zarówno wejœcie jak i wyjœcie. Jest rów-
nie¿ mo¿liwoœæ przekazywania sygna³u do ko-
lumn tylnych technik¹ bezprzewodow¹. Na tyl-
nym panelu jednostki centralnej s¹ jeszcze dwa
przy³¹cza cyfrowe (wejœcie i wyjœcie), wyjœcie
s³uchawkowe oraz port USB. Przyciski znalaz³y
siê z prawej strony panelu urz¹dzenia, podobnie
jak szczelina na p³ytê, za któr¹ kryje siê mecha-
nizm wci¹gaj¹cy i wysuwaj¹cy dyski. G³oœnik nis-
kotonowy ulokowano na prawej stronie subwoo-
ferowego pud³a, którego front, podobnie jak od-
twarzacz, ozdobiono podœwietlonym ko³em.

Pionowa,
wolnostoj¹ca
jednostka
centralna
Samsunga jest
zaopatrzona
w prawdziw¹
bateriê porz¹d-
nych przy³¹czy.
S¹ tu m.in. dwa
gniazda HDMI
(1080p) oraz port
USB.

Samsung mo¿e siê
pochwaliæ nie tylko

potrzebnymi
dekoderami, ale

równie¿ czytnikami
DVD-A i SACD.

Pilot bardzo
przyzwoity
– ale cena
zobowi¹zuje.
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Urz¹dzenie skaluje sygna³ do 1080p i w takiej
formie przekazuje go na monitor. Czyta i odtwa-
rza nie tylko popularne DivX, MP3, JPEG ale tak-
¿e SACD i DVD-A. Zestaw dekoderów wieloka-
na³owych jest podstawowy - DD, DTS i DPLII.
W komplecie jest mikrofon, potrzebny do auto-
matycznej kalibracji.

Menu nie jest zbyt wyrafinowane, wyszuki-
wanie plików zdjêciowych czy MP3 jest zada-
niem nieco trudniejszym do wykonania ni¿
u konkurencji. Ale niepozorny z wygl¹du pilot
potrafi nauczyæ siê kodów telewizorów kilku-
dziesiêciu popularnych marek. Mi³ym elementem
funkcjonalnym i wzorniczym jest wielki wyœwiet-
lacz, na którego matrycy pokazywane s¹ ogrom-
ne znaki.

Subwoofer kryje wzmacniacze oraz dekode-
ry cyfrowo-analogowe, równie¿ wizyjne,
o czym œwiadcz¹ analogowe wyjœcia wideo.
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Cena [z³] 5000
Dystrybutor SAMSUNG POLSKA

www.samsung.pl

Wykonanie i komponenty
Starannie zaprojektowany i wykonany, kompletny sys-
tem. Wszystkie elementy robi¹ bardzo dobre wra¿e-
nie, zarówno od strony technicznej, jak i wzorniczej.
Funkcjonalnoœæ
Kiedy ju¿ znajdzie siê miejsce dla wszystkich elemen-
tów, obs³uga bêdzie ³atwa, prosta i przyjemna. Odczyt
szerokiej gamê standardów, w tym DVD-A i SACD,
podstawowe dekodery i nowoczesne przy³¹cza wizyjne.

Brzmienie
Otwarte i jasne. Czytelny i dobrze zintegrowany bas,
rozbudowane i radosne wysokie tony. Bardzo dobra
przestrzennoœæ.

Obraz
Bez zarzutu.

HT-XQ120

W ielki system, wielki dŸwiêk. Subwoofer
jest mocno bij¹cym sercem tego systemu.

Ale bardzo cieszy, ¿e pomimo swojej dynamiki
i mocy, bas nie narzuca siê nadmiernie, chocia¿
informacje niskotonowe s¹ s³yszane doskonale.
Bas p³ynnie ³¹czy siê z reszt¹ pasma, efekt “dziu-
ry” pomiêdzy subwooferem a satelitami ³atwo
sprowadziæ do minimum nawet wstêpnym wyre-
gulowaniem basowego modu³u. Œrednica jest nie-
co wyciszona, zmiêkczona, i pozwala wysokim
tonom zdobyæ laury najpiêkniej graj¹cego podza-
kresu. Góra pasma jest bogata, jasna, trochê roz-
huœtana, ale bardzo czysta i analityczna. Jest tro-
chê efekciarska, a mimo to nie ma w niej meta-
licznoœci, co genialnie u³atwia s³uchanie. Nieza-
le¿nie od audiofilskiej miary, któr¹ przynajmniej
powinniœmy próbowaæ przyk³adaæ do tego typu
urz¹dzeñ, s³uchanie zestawu Samsunga by³o po
prostu bardzo przyjemne.

Dreszczyk emocji wywo³ywa³a równie¿ ja-
koœæ obrazu. Zasilenie projektora full HD sygna-
³em HDMI z jednostki centralnej da³o rewelacyj-
ne efekty. Wstyd przyznaæ, ale hi-endowy od-
twarzacz DVD sprzed dwóch lat marki X, za pra-
wie 20 tys. z³otych, nie móg³ siê pochwaliæ tak

czytelnym obrazem o œwietnej ostroœci i popra-
wnie (bo nie ca³kowicie idealnie) zrównowa¿o-
nych barwach. Uda³o siê nawet pokazanie czerni
i bieli bez sztuczek uwydatniaj¹cych kontrast. Je-
dynym mankamentem jest fakt, ¿e jakoœæ obrazu
leci na ³eb i szyjê, gdy zamiast HDMI u¿yjemy
komponentu. Przejœcie na kompozyt jest ju¿
póŸniej tylko niewielkim krokiem w dó³.


