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Mówisz plazma, myœlisz Pioneer, mówisz Pioneer, myœlisz plazma. Przyznajê wiêc,
¿e trochê ku mojemu zaskoczeniu, w ofercie tej firmy doliczy³em siê a¿ siedmiu
amplitunerów. Wœród nich trzy najnowsze propozycje nale¿¹ do sektora niskobud¿etowego.

Cyfrowy sygna³ audio doprowadzimy jednym
z dwóch wejœæ optycznych lub dwóch koaksjal-
nych, jest tak¿e jedno wyjœcie optyczne, a ca³oœci
dope³nia szeœæ wejœæ stereo (w tym dwie pêtle).
Trochê niewygodnie umiejscowiono wejœcie wie-
lokana³owe, gniazda dla sygna³ów efektowych,
centralnego i subwoofera umieszczono w samym
œrodku sekcji wideo, a do dzia³ania 5.1 trzeba jesz-
cze wykorzystaæ wyodrêbnion¹ parê stereofoniczn¹.

Suplement dla gniazd z ty³u stanowi podrêcz-
ny panelik przy³¹czeniowy z przodu, po zdjêciu
os³ony uzyskujemy dostêp do stereofonicznego
wejœcia analogowego, cyfrowego optycznego,
kompozytu, z³¹cza dla mikrofonu kalibracyjnego
oraz, co chyba najciekawsze, portu USB. Pozwa-
la on na pod³¹czenie np. przenoœnych odtwarza-
czy MP3 i czerpanie z nich muzyki w dwukana³o-
wych formatach WMA/MP3/AAC. Pod ich k¹tem
zaprojektowano nowy uk³ad Sound Retriever, anali-
zuj¹cy próbki skompresowanej muzyki i w taki
sposób je modyfikuj¹cy, by uzyskaæ jak najlepsze
(zbli¿one do orygina³u) efekty.

Pioneer wyposa¿y³ swój amplituner w system
automatycznej kalibracji MCACC, który pracuje
nad detekcj¹ g³oœników, poziomem, wymaga-
nymi opóŸnieniami, a tak¿e w ostatnim etapie
przeprowadza korekcjê akustyki pomieszczenia.

Istotnym elementem wyposa¿enia jest selek-
tor impedancji, w aplikacji zaproponowanej przez
producenta dzia³a teoretycznie w obrêbie 8 lub
6 omów, co wci¹¿ wyklucza przynajmniej oficjal-
nie, pracê z kolumnami 4 omowymi.

Lew¹ czêœæ wnêtrza obudowy przewidziano
dla zasilacza, zbudowanego w oparciu o trans-
formator rdzeniowy. Radiator wykonano z cien-
kiej blachy, zamontowano na nim trzy gotowe
modu³y scalone (podobnie jak w poprzednich ge-
neracjach amplitunerów Pioneera), tym razem
pochodz¹ one od marki Sanyo, jeden modu³ sku-
pia trzy wzmacniacze, pozosta³e po dwa. Wyjœcia
g³oœnikowe zabezpieczono przekaŸnikami.

Pioneer VSX-917V

Oprócz dwóch wejœæ HDMI, na tylnej
œciance znajdziemy wszystkie formaty
analogowe, kompozyt, komponent,
a nawet S-Video.

Dwa gniazda HDMI akceptuj¹ sygna³y
w formacie 1080p.

Analogowe wejœcie wielokana³owe ma
postaæ 5.1, ale aby z niego skorzystaæ,
trzeba pod³¹czyæ kana³y przednie do
stereofonicznego wejœcia DVD.

Oznaczenia nowej generacji koñcz¹ siê
cyfr¹ 7. Model VSX-917V jest najdro¿-
szym urz¹dzeniem tej podstawowej se-

rii, a kosztuje tylko 2000z³. Sytuacja nie jest jed-
nak wyj¹tkowa, bo podobnie uk³ada siê amplitu-
nerowa oferta Sony. Na froncie dzieje siê bardzo
du¿o. Przy³o¿y³ siê do tego selektor wejœæ w po-
staci niezale¿nych przycisków, a jest z czego wy-
bieraæ (wrzucono tu tak¿e radio AM/FM), bo jest
ich a¿ 10. W urz¹dzeniach Pioneera wyœwietlacz
zawsze by³ na wysokim poziomie pod wzglêdem
czytelnoœci, tak jest i teraz. Wsparcia udzielaj¹
mu diody podœwietlaj¹ce dodatkowe symbole
i funkcje na wiêkszej p³aszczyŸnie zamontowanej
w centrum ciemnej pleksi.

VSX-917V jest najtañszym amplitunerem Pio-
neera z gniazdami HDMI, dostajemy dwa wejœcia
i jedno wyjœcie tego typu, ale nie ma mo¿liwoœci
przejœcia z sygna³em analogowym na cyfrowy.
Jednak ka¿da, nawet najwy¿sza, a wiêc 1080p,
odmiana sygna³u HDMI zostanie przepuszczona.
Wejœcia HDMI to tylko prze³¹czniki, nie mo¿na
wiêc za ich pomoc¹ przes³aæ do amplitunera
dŸwiêku surround, wymagane jest niezale¿ne
pod³¹czenie np. za pomoc¹ kabla koaksjalnego.

Wyposa¿enie w analogowe gniazda wizyjne
jest bardzo dobre. W ramach tej sekcji dzia³a
konwerter obrazu, pozwalaj¹cy uzyskaæ dowolny
sygna³ na ka¿dym z wyjœæ (z tym wyj¹tkiem, i¿
komponent nie jest konwertowany w dó³ na S-
Video/kompozyt, co nie powinno jednak stano-
wiæ praktycznego ograniczenia).
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P ort USB egzystuje w komputerach domowych i towarzysz¹cych im
urz¹dzeniach peryferyjnych od d³u¿szego czasu, sta³ siê na tym obszarze

standardem przy pod³¹czaniu jakiegokolwiek sprzêtu, czy to klawiatury,
drukarki czy wszelkiej maœci kart rozszerzeñ np. do edycji wideo. Doœæ szybko
z USB zaczê³y korzystaæ te¿ odtwarzacze MP3, to z myœl¹ o nich powsta³y
pierwsze i jak dot¹d najbardziej rozpowszechnione aplikacje USB w sprzêcie
audio. Wiêkszoœæ grajków empetrójkowych “przedstawia siê” po pod³¹czeniu
z komputerem jako typowy, zewnêtrzny dysk twardy, który jest bardzo ³atwy
w obs³udze. St¹d te¿ nie trzeba by³o specjalnych wysi³ków, aby zmusiæ
amplituner z USB do pracy z takim urz¹dzeniem. Wystarczy³o bowiem
opanowaæ sposób w jaki zapisywane s¹ dane, czyli zapoznaæ siê z tzw.
systemem plików. Pozwoli³o to na transfer teoretycznie dowolnych danych
w kierunku amplitunera, niezale¿nie od tego, czy by³aby to muzyka, film
DivX, zdjêcia czy nawet dokument tekstowy. Na kolejnym etapie sygna³ musi
jednak trafiæ do uk³adów, które go zinterpretuj¹, tu by³o ju¿ jednak z górki,
gdy¿ obecnie ka¿dy amplituner radzi sobie z najpopularniejszymi plikami MP3,
a czêsto tak¿e innymi formatami muzycznymi (WMA, AAC). Mo¿na
oczywiœcie przesy³aæ pliki nie tylko z odtwarzaczy, ale równie¿ innych
noœników przedstawiaj¹cych siê w okreœlony, ustandaryzowany sposób, a wiêc
przenoœnych dysków twardych, “wisiorków” pendrive czy niektórych kart

pamiêci (po dokupieniu specjalnego czytnika).
Oprócz samego odczytu, w dro¿szych amplitunerach

pojawia siê czasem równie¿ funkcja przesy³ania danych
z komputera, a wybrane nagrywarki DVD potrafi¹ nie
tylko czerpaæ z pamiêci pod³¹czonych do USB, ale
równie¿ wys³aæ tym portem sygna³y, np. na drukarkê. To
ju¿ zupe³nie inna funkcja, wymagaj¹ca przygotowania
specjalnego uk³adu komunikuj¹cego siê z drukark¹. Ale
sam port USB pozostaje bez zmian. Umo¿liwia szybk¹,
dwustronn¹ komunikacjê i wspania³¹, ograniczon¹ tylko
wyobraŸni¹ konstruktora funkcjonalnoœæ. Poniewa¿ USB
sta³ siê ju¿ dawno jedynym standardem dla wszelkiej
maœci sprzêtu przenoœnego, nie tylko odtwarzaczy ale
tak¿e np. telefonów komórkowych, które te¿ wchodz¹ na
pole domowego sprzêtu A/V, mo¿emy spodziewaæ siê
dalszej ekspansji USB. Zatrzymaæ, i niewykluczone, ¿e tak
siê w³aœnie stanie, mo¿e go tylko równie uniwersalna, ale
o wiele bardziej wygodna transmisja bezprzewodowa.

UNIWERSALNE USB

Nadajnik zdalnego sterowania ma niewielki
ekranik LCD, który przydaje siê np. podczas
programowania kodów steruj¹cych dla innych
urz¹dzeñ.

W ramach wejœcia podrêcznego znajdziemy port USB.
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Ods³uch Pioneera przeprowadzi³em bezpo
œrednio po Sony i jest dla mnie oczywiste,

¿e VSX-917V przedstawia diametralnie inne brzmie-
nie. Po ¿ywiole i szar¿ach STR-DB910 nastêpuje
wyraŸne uspokojenie i uporz¹dkowanie. Pioneer
reprezentuje bardziej gêsty, wype³niony wiêksz¹
iloœci¹ “materia³u” przekaz w stereo. Jest to po
czêœci spowodowane innym balansem tonalnym,
nacisk po³o¿ony jest w du¿ej mierze na dolny
podzakres œrednich tonów. St¹d ca³y charakter
wydaje siê uspokojony, cieplejszy, koj¹cy, ale te¿
dostojniejszy, a chwilami potê¿niejszy. Poszcze-
gólne dŸwiêki podawane s¹ nieco wolniej, ale
przy tym z wiêksz¹ elegancj¹, lepszym przygoto-
waniem. Pioneer nie jest ani trochê porywczy,
nie aspiruje do energii i dynamiki konkurenta,
powoli delektuje siê poszczególnymi utworami.

P³yty filmowe nie przynosz¹ diametralnej
zmiany sytuacji, mo¿na by nawet rzec, ¿e jeszcze
bardziej jesteœmy w ten koj¹cy klimat wci¹gani,
co w przypadku kina wraz z dobrze skompono-
wanym obrazem wydaje siê kusz¹c¹ propozycj¹.
Zw³aszcza, ¿e wysokie tony wcale nie cierpi¹ na
uwi¹d, s¹ zwiewne, lekkie, czasami odrobinê
oleiste, pos³odzone, jednak s¹ na swoim miejscu.

Buduj¹c przestrzeñ amplituner sk³ania siê
bardziej do eksponowania pierwszego planu, tyl-
ny plan jest stonowany, dostarcza wiêcej atmos-
fery, ni¿ informacji. Raczej intymnie i przytulnie,
ni¿ efektownie.

Konstrukcja selektora impedancji nie po-
zwoli³a na pomiary przy obci¹¿eniu 4 omów,
st¹d laboratorium ponownie ogranicza siê do
jednej wersji - 8 omowej. Zbudowana z uk³a-
dów scalonych koñcówka jest w stanie dostar-
czyæ 113W przy jednym kanale, w stereo jest
o 13W mniej, a tryb wielokana³owy przynosi ju¿
spadek do 49W. Przy okazji pomiarów mocy
sprawdzi³em tak¿e dzia³anie wentylatora ch³o-
dz¹cego; wiatrak rusza od razu pe³n¹ par¹ gdy
moc przekracza 1.7W i pompuje powietrze
wprost przez górn¹ œciankê.

Czu³oœæ jest wzorowa, wynosi 0.19V, z po-
ziomem szumów jest ju¿ gorzej, odstêp sygna³u
od szumu wynosi tylko 78dB, a w œlad za tym,
mimo mocy ponad 100W, dynamika nie jest
zdolna przekroczyæ 100dB.

W pasmie przenoszenia nie widaæ wiêkszych
anomalii, praca w zakresie niskotonowym jest
œwietna (-0.3dB przy 10Hz), na drugim skraju
mierzonego pasma udaje siê dobrn¹æ do granicy
100kHz z poziomem -2.8dB.

W rozk³adzie zniekszta³ceñ (rys.1) widaæ
podkreœlone parzyste harmoniczne, przede
wszystkim drug¹ przy -77dB, czwarta znajduje
siê ju¿ w okolicach -90dB.

Aby wejœæ w zakres THD+N < 0.1% Pio-
neer nie musi siê specjalnie napracowaæ, wy-
starczy do tego moc 0.6W, ten niski poziom
zniekszta³ceñ utrzymuje siê do wartoœci 100W.

VSX-917V
Cena [z³] 2000
Dystrybutor DSV TRADING

www.dsv.com.pl

Wykonanie, komponenty i laboratorium
Rozbudowana konstrukcja elektroniczna z wieloma
modu³ami, dobre uk³ady w sekcji wideo, koñcówki
mocy wykonane na bazie gotowych modu³ów scalo-
nych. Moc umiarkowana w trybie wielokana³owym,
nie najni¿sze, ale korzystne, bo z przewag¹ parzystych
zniekszta³cenia.

Brzmienie
Wywa¿one, lekko ocieplone, spokojny, kinowy
dŸwiêk z miêkkim basem, w stereo nieco ¿ywiej, ale
wci¹¿ bez cienia ostroœci.

Funkcjonalnoœæ i nowoczesnoœæ
Port USB do transmisji muzyki, prze³¹czanie sygna³ów
HDMI 1080p, wszystkie formaty sygna³ów analogo-
wych i towarzysz¹cy im konwerter wideo, automa-
tyczna kalibracja, uniwersalny, wygodny pilot.
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Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS ES,

DTS NEO:6, DTS 96/24
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2x HDMI, 3x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

1x S−Video, 1x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 6xRCA/2xRCA
Wej. gramofonowe −
Wyj. na subwoofer 1x
Wej. na zewnętrzny dekoder −
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy −
Wej. cyfrowe 2x coax, 2x opt.
Wyj. cyfrowe 1x opt.
Wyjścia słuchawkowe tak
Zaciski głośnikowe zakręcane
Pilot uniwersalny tak
iPod: −
Komunikacja 1x IR
Obsługa II strefy −
Dostępne kolory czarny, srebrny
Minimalna impedancja kolumn [Ω] 6
Pobór mocy [W] 395
Wymiary (S/W/G)[cm] 42x16x36
Masa [kg] 12

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
  Ob.[Ω]               Wysterowanie (K −kanały)

1 K 2 K 3K 4K 5K
    8 113 100 81 55 49

 4 − − − − −
Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Wysterowanie Przód L/R Tył L/R centralny
    kanałów
1 113
2 100/100
3 81/81 81
4 55/55 55/55
5 49/49 49/49 49
Czułość (dla maks. mocy) [V] 0,192
Stosunek sygnał/szum [dB]* 78
Dynamika [dB] 98
Zniekszt. THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,08
Współ. tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 32

Rys. 1. Zniekształcenia harmoniczne

Wiele
poziomych
i pionowych
modu³ów
wymusi³o
instalacjê
licznych kabli.

Na p³ytce
z gniazdami

HDMI znalaz³y
siê procesory

obs³uguj¹ce
równie¿ sygna³y

analogowe.

Gotowe, scalone modu³y koñcówek
mocy to typowe rozwi¹zanie Pioneera, tym

razem komponenty dostarczy³a
firma Sanyo.


