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Miesi¹c temu pop³ynê³y trzy grube ryby - amplitunery za ok.
6000 z³. Sma¿¹ siê ju¿ trzy nastêpne, nie tak t³uste, ale te¿
okaza³e i znowu œwie¿utkie. Na podstawie tych dwóch testów
mo¿na okreœliæ, w jakim kierunku przede wszystkim idzie postêp
w tej dziedzinie. Znakomite wyposa¿enie w wejœcia i wyjœcia, ju¿
obowi¹zkowo z bateri¹ HDMI, wejœciem dla stacji iPoda,
gniazdami systemów sterowania, programowania,
dodatkowych stref, itd. A kogo to nie zabije,
tego wzmocni. Ale potem dorwie nas
menu, kalibracja g³oœników, a dobije
pilot zdalnego sterowania przypomina-
j¹cy swoim dzia³aniem kostkê Rubika.

Coraz czêœciej pojawia siê konwerter i skaler wideo,
przek³adaj¹cy sygna³y analogowe na cyfrowe, nawet
do rozdzielczoœci 1080p. W obrêbie dekoderów

audio pojawiaj¹ siê nowe formaty, których nazw z pamiêci
jeszcze nie potrafimy wymieniæ (oczywiœcie, ¿e potrafimy,
ale nie o to chodzi), zwi¹zane z noœnikami wysokiej
rozdzielczoœci HD DVD i Blu-ray. O ile jednak walka
o rozdzielczoœæ 1080p wydaje siê jak najbardziej
uzasadniona i oczekiwana przez u¿ytkowników, to nie
jesteœmy przekonani, czy takie cuda jak: DDTrueHD,
DD Plus, DTS HD, DTS-EXPRESS s¹ ju¿ wykorzysty-
wane, co jako recenzenci nomen omen Audio
stwierdzamy z pewnym zak³opotaniem.

Trzy nowe urz¹dzenia wyrwaliœmy dystrybutorom
wtedy, gdy nie by³o ich jeszcze na rynku. VSX-LX50

to przedstawiciel zupe³nie nowej serii produktów
Pioneera, amplituner odmieniony nie tylko technicz-
nie, ale równie¿ wzorniczo. RX-V1800 nie jest
obrazem rewolucji w ofercie Yamahy, bo takiej
rewolucji nie ma, firma idzie za ciosem i konsekwen-
tnie dostarcza coraz bardziej wypasione, i coraz
³adniejsze klocki. Najbardziej konserwatywny
wydaje siê Harman Kardon AVR-347, na pierwszy
rzut oka bardzo podobny do poprzed-nika, jednak
amerykañski koncern ju¿ nie raz udowadnia³, ¿e
wie, co robi, nie œcigaj¹c siê za¿arcie z konkurencj¹
pod wzglê-dem wyposa¿enia, ale dbaj¹c o presti¿
p³yn¹cy z solidnego brzmienia.

W koñcu amplituner to nie tylko centrala
obs³uguj¹ca sygna³y wideo, ale urz¹dzenie,
które ma graæ.

Harman Kardon AVR-347
Pioneer VSX-LX50
Yamaha RX-V1800

KONSERWATYWNE
ODMIENIONE i
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Liczba przycisków na frontowej p³ycie jest
niewielka, jednak jest mo¿liwe za ich
 pomoc¹ ustawienie wszystkich podstawo-

wych funkcji. Wzmacniaczy mocy wewn¹trz
amplitunera jest siedem, a dekodery odpowied-
nie, by dostarczyæ im ró¿ne formaty sygna³u.
Harman zaaplikowa³ jednak procesory nie (a¿)
tak rozbudowane jak konkurencja: DD-EX, DTS-
ES, DPLIIx, DTS 96/24 oraz firmowy Logic 7.
Nie ma jeszcze najnowoczeœniejszych wynalaz-
ków z laboratoriów Dolby i DTS, przeznaczo-
nych do obs³ugi p³yt HD i Blu-ray. AVR-347
potrafi przesy³aæ sygna³y o rozdzielczoœci 1080i/
1080p, ale upskaluje tylko do 720p, i to
wy³¹cznie w ramach sygna³ów cyfrowych.
Urz¹dzenie nie ma konwertera wizji, który
zamienia³by sygna³y analogowe na cyfrowe (aby
np. potem wys³aæ je jednym HDMI do projekto-
ra, choæby i bez upskalowania), trzeba wiêc
wykonaæ równoleg³e po³¹czenia analogowych
Ÿróde³ z monitorem. Nie da siê ukryæ – pod
wzglêdem obs³ugi sygna³ów wideo Harman nie
jest zbyt zaawansowany.

Z³¹cza HDMI s¹ tylko trzy, komponentowych
o jedno wiêcej. Liczne s¹ gniazda cyfrowe audio,
w tym dwa w wejœciu podrêcznym na przednim
panelu; cieszy fakt, ¿e z³¹cza œwiat³owodowe nie
maj¹ przewagi nad elektrycznymi. Stacjê
dokuj¹c¹ iPoda pod³¹czamy standardowym dla
Harmana portem The Bridge, kompaktowym
i prostym w u¿yciu. Wejœæ analogowych audio
powinno wystarczyæ, choæ ich liczba nie jest
przyt³aczaj¹ca, dwa Ÿród³a zaopatrzono w pêtle
do nagrywania. Komplet analogowy wejœcie/
wyjœcie wystêpuje w pe³nym 7.1. Obs³uga przez
urz¹dzenie drugiej strefy polega na podaniu

sygna³u liniowego lub g³oœnikowego do danego
pomieszczenia (w tym drugim przypadku
delegujemy dwie koñcówki, pozostaj¹c w kinie
z uk³adem 5.1), przewidziano te¿ pod³¹czenie
panelu steruj¹cego w systemie A-Bus. W nie-
abusowym systemie MR mo¿emy skorzys-
taæ z wejœcia IR z dodatkowego pomieszczenia,

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES,

DTS96/24, Logic 7
Konwerter wideo nie
Wejścia wideo 2x HDMI, 3x komponent,

5x S−Video, 5x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

2x S−Video, 2x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7x RCA/2x RCA
Wej. gramofonowe −
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 1x koax., 1x opt.
Wyj. cyfrowe 2x opt.
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja 2x we/ 2xwy IR, RS−232,

port dokujący dla iPoda
Obsługa dodatkowej strefy A−Bus, końcówka mocy,

wyjście liniowe

WYPOSA¯ENIE

AVR-347Harman Kardon
Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w dwa

sterowniki, jeden potê¿ny do obs³ugi wszystkich
funkcji, drugi niewielki, którym mo¿na pos³u¿yæ

siê np. wybieraj¹c Ÿród³a b¹dŸ zmieniaj¹c
g³oœnoœæ w dodatkowej strefie.

amplituner ma stosowny porcik. W AVR-347 jest
równie¿ niezale¿ne wejœcie na IR oraz dwa
wyjœcia przerzucaj¹ce ten sygna³ do kolejnych
urz¹dzeñ, co mo¿e pomóc w obs³udze ca³ego
systemu. Jednak najbardziej komfortowym
sposobem komunikowania siê z AVR-347
z pewnoœci¹ bêdzie port RS-232.

Producent zaopatrzy³ AVR-347 w system
automatycznej kalibracji, ale ustawienia
g³oœnikowe mo¿na równie¿ wykonaæ rêcznie.
Menu amplitunera jest bardzo ³atwe. Oddzielne
parametry wybieramy dla ka¿dego z wejœæ,
zamiast przypisywaæ pewne cechy (np. wejœcia
cyfrowe lub komponent) odpowiednim
urz¹dzeniom. Rozwi¹zanie Harmana wydaje siê
bardziej funkcjonalne. Mo¿emy te¿ zaj¹æ siê
regulacjami wizyjnymi: ostroœci¹, jasnoœci¹,
kontrastem, kolorem oraz rozdzielczoœci¹.

Podrêczne wejœcie sk³ada siê z dwóch
segmencików, w jednym znalaz³y siê cyfrowe

przy³¹cza - œwiat³owodowe i elektryczne.

W towarzystwie portu DMP The Bridge
i z³¹czy HDMI osadzono RS-232 do sterowa-
nia. Jest nawet przycisk do resetowania i tryb
wprowadzania oprogramowania.

AVR-347 zewnêtrznie niewiele siê ró¿ni od swojego poprzednika
– modelu AVR-345, “rewolucyjn¹” zmianê polegaj¹c¹ na zast¹pieniu srebrnej

ga³ki czarn¹ wprowadzono ju¿ w poprzedniej generacji. Utrzymanie firmowego
stylu w tym przypadku mo¿e jednak tylko cieszyæ – Harmanowi uda³o siê
bowiem uchwyciæ w nim i  nowoczesnoœæ, elegancjê, i wyraŸn¹ odrêbnoœæ

w stosunku do wygl¹du “Japoñczyków”.
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ODS£UCH i WIZJA
DŸwiêk wielokana³owy pompowany jest

z wyj¹tkow¹ energi¹ i sprê¿ystoœci¹. Wzmacnia-
cze tej marki zawsze s³ynê³y z soczystego
brzmienia, a AVR-347 przypomina o tym
z wyj¹tkow¹ moc¹. Œrednica jest nasycona, ale
ani trochê nie zmiêkczona, analityczna,
rzeczowa. Uderza w bardzo naturalny,
swobodny i przekonuj¹cy sposób. Czy to dla
œwie¿o upieczonego kinomaniaka, czy dla
audiofila – bêdzie to dostrzegalne i atrakcyjne od
samego pocz¹tku, choæ z pewnoœci¹ nie dla
ka¿dego relaksuj¹ce i ostatecznie najprzyjemniej-
sze. Góra wykazuje siê kompetencj¹ i...
wstrzemiêŸliwoœci¹. Gdybyœmy jeszcze w tym
miejscu otrzymali  du¿¹ ekspresjê, to ca³e
brzmienie mog³oby staæ siê zdecydowanie
przerysowane – ale w³aœnie dlatego, ¿e wysokie
tony trzymaj¹ liniê i powstrzymuj¹ siê przed
ostroœci¹, energetyczna œrednica mo¿e brylowaæ.
Wysokie tony pozostaj¹ na odpowiednim,
neutralnym poziomie g³oœnoœci, z jednej strony
s¹ spokojne, z drugiej potrafi¹ przedstawiæ
znakomit¹ wiêkszoœæ najbardziej zaawansowa-
nych meandrów nagrañ. Tylko chwaliæ. Bas jest
swobodny i wystarczaj¹co g³êboki, ju¿ bez
sk³onnoœci do twardoœci, ale prawdê mówi¹c,
kategoryczne wypowiadanie siê na temat
charakteru basu w wersji wielokana³owej jest
pewnym nadu¿yciem, bo odnosi siê do cech nie
tylko g³oœnika, ale i zupe³nie innego wzmacniacza
– zawartego w subwooferze aktywnym.

W stereo jest równie dobrze, czy nawet
bardzo dobrze, ale nieco inaczej. Œrednica nadal

jest operatywna, ale ju¿ nie tak bezwzglêdna,
spokojniejsza, wyrafinowana w umiejêtnoœci
stopniowania emocji. Nadal s³yszymy znako-
mit¹ analitycznoœæ i jeszcze lepsz¹ ni¿ wczeœniej
neutralnoœæ. Na tym tle œwietnie uwypukla siê
góra, teraz odwa¿niejsza i pe³niejsza – ale wci¹¿
nie nazbyt ostra. Pojawiaj¹ siê w niej akcenty
metaliczne, ale tylko wtedy, kiedy s³u¿¹
naturalnoœci muzyki. Nikt nie bêdzie nam wiêc
metalicznie szepta³, ale instrumenty perkusyjne
rozwin¹ siê wszechstronnie. Bas ze wzmacniaczy
amplitunera okazuje siê bardzo dziarski i kontu-
rowy, potrafi te¿ zapuœciæ siê bardzo nisko, przy
tym wcale siê nie roz³a¿¹c. Doskonale.        G.R.

AVR-347 daje sygna³y do drugiej strefy przez
wyjœcia liniowe lub g³oœnikowe, mo¿na te¿
wykorzystaæ standard A-Bus. Cztery porty IR to
dwa wyjœcia i dwa wejœcia sygna³u steruj¹cego.

AVR-347
Cena (razem)[z³] 3900
Dystrybutor RB

www.jbl.com.pl

Wykonanie
Stylowa i nieustannie bardzo ³adna obudowa Harmana.
Bardzo dobra sekcja audio i doœæ skromna czêœæ wideo.
Funkcjonalnoœæ
Wystarczaj¹cy wybór wejœæ i wyjœæ, szerokie opcje
multiroomowe i zdalnego sterowania. Nie ma kon-
wertera wizji, skaler tylko do 720p i tylko dla sygna³ów
podanych na HDMI.
Laboratorium
Bez szaleñstw, ale pod ka¿dym wzglêdem satysfakcjo-
nuj¹ca.
Brzmienie
W formacie wielokana³owym soczyste brzmienie
z mocnym œrodkiem i bardzo kompetentn¹ gór¹.
W stereo jeszcze lepiej – œrodek wci¹¿ doskona³y, góra
jeszcze wyraŸniejsza, a bas pod pe³n¹ kontrol¹

Liczba oraz
rodzaj wejœæ
i wyjœæ nie s¹
wybuja³e, ale
wystarczy ich

do prawid³owej
konfiguracji

wiêkszoœci
systemów.
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Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

radiowy mo¿na potraktowaæ po macoszemu,
to p³ytki wideo, obs³uguj¹cej poprzez HDMI
sygna³y cyfrowe, nie wypada stawiaæ bez ¿adnej
ochrony tu¿ obok transformatora zasilaj¹cego.
Interfejsy wejœcia i wyjœcia to scalaki Silicon
Image, a wiêc dok³adnie to, czym pos³uguj¹ siê
dziœ niemal wszyscy w swoich topowych
konstrukcjach. Punkt centralny ca³ej maszynerii
to procesor Genesis FLI18125, zawieraj¹cy
technologiê DCDi. Nie jest to ju¿ konstrukcja
najnowsza, skaluje tylko do 720p.

Konwersjê sygna³u cyfrowego na analogowy
zapewnia z kolei niedrogi uk³ad Analog Devices
dysponuj¹cy modu³ami o rozdzielczoœci 8 bitów
i czêstotliwoœci próbkowania 216MHz.

LABORATORIUM
Wed³ug firmowej specyfikacji AVR-347 ma oferowaæ tylko 2x 70W oraz

7x 55W - to niezbyt wiele, zw³aszcza w trybie stereo, na tle konkurencji
atakuj¹cej ponad stu watami. Ale w laboratorium AVR-347 zaprezentowa³
wyniki godne urz¹dzenia w tym zakresie cenowym. Moc wynosi niemal
100W w pojedynczym kanale, 2x 90W w stereo i dobre 67W w trybie
wielokana³owym (piêæ kana³ów). Szkoda tylko, ¿e oficjalnie producent nie
dopuœci³ wspó³pracy z kolumnami 4 omowymi.

Poziom szumów to przeciêtne -82dB, dynamika osi¹gnê³a 102dB.
Charakterystyka z rys.1 pokazuje, ¿e Harman œwietnie radzi sobie na

skraju przy 10Hz (-0.2dB) i ma spadek zaledwie -1.2dB dla 100kHz.
Druga oraz trzecia harmoniczna s¹ najsilniejszymi w spektrum z rys. 2,

ich poziom to doœæ wysokie -81dB. O 3 dB ni¿ej le¿y pi¹ta, za ni¹ widaæ
jeszcze kilka dalszych nieparzystych, ale ju¿ poni¿ej linii -90dB.

Na rys. 3 widaæ, ¿e moc przy której THD+N nie przekracza 0,1%
rozci¹ga siê ju¿ od 0,6W do 89W.

 R.£.

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 98 90 86 74 67
4 − − − − −

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 98
2 90/90
3 86/86 86
4 74/74 74/74
5 67/67 67/67 67
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,28
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 82
Dynamika [dB] 102
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,08
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 46

TECHNIKA
W przedniej czêœci umieszczono radiator

wykonany z cienkiej blachy, byæ mo¿e ma to
zwi¹zek z nie najwy¿sz¹ deklarowan¹ moc¹
wyjœciow¹, a byæ mo¿e zainstalowane obok
wentylatory wspomagaj¹ ch³odzenie wystarczaj¹-
co efektywnie. Jeden z nich umieszczono za
radiatorem, drugi z boku, gdzie pracuje równie¿
zasilacz. Z³o¿ono go z du¿ego transformatora
rdzeniowego, kondensatory filtruj¹ce zamonto-
wano bezpoœrednio na p³ytce z koñcówkami.
Tranzystory mocy pochodz¹ od Sankena, tym
razem wybrano uk³ady 2SD2560/2SB1647,
tworz¹c klasyczne pary dla ka¿dego kana³u.
Tuner znalaz³ siê w prawym tylnym rogu, nie
otoczono go ekranem. Ekranowanie poszczegól-
nych elementów jest w tym amplitunerze
kwesti¹ problematyczn¹, gdy¿ o ile odbiornik

Na dolnej p³ytce
ulokowano

dekodery formatów
audio zaszyte

w uk³adzie Cirrus
Logic.

Sekcja wideo ze skalerem Genesis na
pierwszym planie.
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Ale chocia¿ pewne rysy wzornicze s¹
podobne do Harmana, w odró¿nieniu od
 niego Pioneer ulokowa³ na przedniej

œciance wielki wybór przycisków – i mimo to
(a tak¿e pomimo braku klapki) wygl¹d
urz¹dzenia wci¹¿ jest elegancki.

VSX-LX50 ma certyfikat THX Select 2.
Jakkolwiek certyfikaty THX nie s¹ ju¿ tak bardzo
w modzie, to jednak wci¹¿ maj¹ swoje
merytoryczne znaczenie, a Pioneer jest jedn¹
z niewielu firm z tego segmentu rynku, która
wci¹¿ stara siê, by jego amplitunery ten znaczek
mia³y. Od strony dekoderów tak¿e jest
znakomicie: nie wystarczy³y ju¿ DD-EX i DTS-ES
i DPLIIx, zaserwowano równie¿ DD Plus, Dolby
True HD, DTS-HD Master Audio oraz
DTS-EXPRESS (ten ostatni, pewnie z racji
nazwy, podoba³ siê nam najbardziej). Naturalnie
urz¹dzenie uzbrojono w system automatycznej
kalibracji MCACC. VSX-LX50 konwertuje sygna³y
wizyjne z góry na dó³ i z do³u na górê, prze-
puszcza i prze³¹cza 1080p, jednak nie podnosi
sygna³ów wejœciowych a¿ do tej postaci; maksy-
malna rozdzielczoœæ z konwertera to 720p.

Wejœæ HDMI jest standardowo sztuk trzy,
komponentowych jedno wiêcej. Liczba
kompozytów i S-Video jest umiarkowana.
Wejœcia i wyjœcia audio obs³uguj¹ pe³ny format
7.1. S¹ a¿ trzy pêtle do rekorderów, nie ma
jednak wejœcia dla gramofonu analogowego.
Cyfrowych pod³¹czeñ jest szeœæ, ale w tym tylko
jedno wyjœcie (œwiat³owodowe). Stacjê dokuj¹c¹
uruchamiamy pod jednym, wielopinowym
wejœciem. Komunikacja VSX-LX50 ze œwiatem
zewnêtrznym ogranicza siê do wprowadzenia
i wyprowadzenia sygna³u steruj¹cego IR.

Wdarcie siê do menu ujawnia, dlaczego
producent tak ogromn¹ wagê przyk³ada do
uk³adu automatycznej kalibracji MCACC. Otó¿
jest to system piekielnie rozbudowany
i szczegó³owy, wiêc potrzebna jest minimalna
doza profesjonalizmu, która pozwoli na
wydobycie ze wspomnianych uk³adów bardzo
dobrych efektów. Automatyczne ustalanie
wielkoœci i odleg³oœci g³oœników i ustawianie

VSX-LX50Pioneer Jak zwykle
u Pioneera,

sterownik ma
nieprzebrane zasoby

dwu- i trójznacznie opisanych przycis-
ków. Ponadto jesteœmy zachêcani do
jego wykorzystywania przy obs³udze
innych urz¹dzeñ. £atwo nie bêdzie.

poziomów natê¿eñ to oczywiœcie podstawowa
umiejêtnoœæ urz¹dzenia. Dalej mo¿na uruchomiæ
filtry redukuj¹ce wp³yw fal stoj¹cych w pomiesz-
czeniu oraz zaingerowaæ w pasmo w kilkunastu
podzakresach. Manewry te mo¿emy wykonaæ
“na ucho”, a tak¿e w trybie “profesjonalnej
kalibracji akustyki”, która wbrew groŸnej nazwie
przeprowadzana jest w sposób automatyczny,
wci¹¿ jednak pozostawiaj¹c u¿ytkownikowi
mo¿liwoœæ korekty.  Oprócz equalizacji
wykonuje siê tu tak¿e regulacjê opóŸnieñ
w dŸwiêku docieraj¹cym do u¿ytkownika.
D³u¿szy czas bawiliœmy siê tymi regulacjami,
mo¿liwoœci jest jednak tak wiele, ¿e nie
podejmujemy siê wskazania najlepszej. Na
szczêœcie pozosta³ych ustawieñ jest ju¿ jak na
lekarstwo. Sekcja wizyjna, co nietypowe dla
Pioneera, nie jest rozbudowana.

Pioneer z determinacj¹ odœwie¿a swoj¹ ofertê. Nowe urz¹dzenia
(bo nie tylko amplitunery) zawieraj¹ w nazwie litery “LX”, i wygl¹daj¹ nader

powabnie – VSX-LX50 ma metalow¹ przedni¹ p³ytê, a na niej g³adki, b³yszcz¹cy
lakier. Projekt plastyczny stawia tym razem na ostre krawêdzie, przez co

Pioneer choæ trochê przypomina Harmana...

Port USB jest traktowany jako pe³noprawne
wejœcie, ma swoje miejsce w prze³¹czniku
Ÿróde³ i znajduje siê na przednim panelu.

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES, DTS96/24,

DD True HD, DD Plus, DTS HD, DTS−EXPRESS,
DTS−HD Master Audio, WMA 9 Professional, THX Select 2

Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 2x HDMI, 3x komponent,

5x S−Video, 5x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 7x RCA/3x RCA
Wej. gramofonowe −
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 7.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 2x koax., 4x opt.
Wyj. cyfrowe 1x opt.,
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja  we/wy IR, USB, port dokujący dla iPoda
Obsługa dodatkowej strefy −

WYPOSA¯ENIE

Stacjê dokuj¹c¹ do iPoda pod³¹cza siê
jednym, wielopinowym portem.
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ODS£UCH i WIZJA
Certyfikat THX sugeruje dynamikê i ciê¿ar

muzycznych wra¿eñ. Mo¿e dlatego, ¿e pochodzi
z Ameryki... Faktycznie chodzi o obiektywne
parametry techniczne, a nie o szczególny
charakter brzmienia. Tym razem urz¹dzenie tak
wyró¿nione gra raczej lekko, spokojnie, ale te¿
w dobrym tempie i bardzo klarownie.  W syste-
mie 5.1 otrzymujemy szerok¹ scenê, na której
czytelnie i wyraŸnie osadzone s¹ wszystkie
Ÿród³a dŸwiêku. Nie nabieraj¹ one mo¿e “cia³a”
i ostatecznego wype³nienia, soliœci nie wychodz¹
ze sceny w kierunku s³uchacza, ale ich
zarysowanie jest bardzo dobre. Efekty dookólne
s¹ wyœmienite, p³ynne i zarazem precyzyjnie
lokowane. Sam plan przedni – bez w³¹czenia do
pracy g³oœników tylnych – kreuje du¿¹,
swobodn¹ przestrzeñ. W tym wci¹¿ lekkim czy
nawet zwiewnym obrazie ca³oœci czasami
pojawiaj¹ siê ekscesy wysokich tonów. Bas
rozci¹ga siê nisko i miêkko, nie staraj¹c siê
(a mo¿e i staraj¹c, ale bez powodzenia) osi¹gn¹æ
wysokiej dok³adnoœci, za to tworz¹c solidny
fundament i daj¹c pe³n¹ gamê pomruków.

Prze³¹czenie w tryb stereo powoduje efekt
lekkiego wyostrzenia, utwardzenia, “skonkrety-
zowania”. Niskim i œrednim czêstotliwoœciom
taki zabieg wychodzi na zdrowie, na scenie
pozostaje œwietna analitycznoœæ, teraz jednak
wzbogacona o wiêkszy ciê¿ar i dynamikê. Góra
pasma czêœciej ni¿ w wydaniu kinowym bêdzie
siê eksponowaæ, nie mo¿na nazwaæ jej subteln¹
i finezyjn¹, ale nie przejaskrawia ca³ej  charakte-
rystyki.

Praca skalera, chocia¿ nieosi¹gaj¹cego
“docelowej” (na razie...) rozdzielczoœci 1080p,
okaza³a siê bardzo efektywna. Im gorszy sygna³
wejœciowy, tym wiêcej do zyskania na wyjœciu
HDMI. Najwiêkszej poprawie ulegn¹ wiêc
przebiegi pod³¹czone na kompozyt i S-Video.
Obraz z marnych Ÿróde³ jest ¿ywszy i bardziej
realistyczny – nie tylko ze s³abych sygna³ów
satelitarnych, ale nawet z kamer strzeg¹cych
posesji. Prze³¹czanie HDMI przebiega bez
najmniejszych strat jakoœciowych.

G.R.

Pioneer nie
oferuje specjal-

nych portów
komunikacyjnych,

ale w tradycyjny
sposób wszystko,

co trzeba,
pod³¹czymy.

VSX-LX50 ma konwerter wizyjny, nie ma jednak
skalowania do 1080p. Jednak sygna³ o tej
rozdzielczoœci mo¿e byæ przekazywany bez strat.

VSX-LX50
Cena (razem)[z³] 4700
Dystrybutor DSV TRADING

www.dsv.com.pl

Wykonanie
Nowy, luksusowy design i bardzo dobre materia³y
obudowy. Przemyœlane rozplanowanie uk³adów, dob-
re dekodery w sekcjach audio i wideo.

Funkcjonalnoœæ
Konwerter wizji z upskalerem, ale nie do pu³apu 1080p.
Bardzo rozbudowany, po¿yteczny dzia³ regulacji dŸwiêko-
wych. Uniwersalny, jednak doœæ trudny sterownik.
Laboratorium
Bardzo mocne koñcówki, nienad¹¿aj¹cy za nimi
(wszystkimi naraz) zasilacz. Niski szum, ale wyraŸne
nieparzyste.
Brzmienie
Lekkie, nieagresywne, analityczne i przestrzenne
brzmienie wielokana³owe. W stereo lepsze wype³nienie
i dynamika, ale te¿ wiêksza aktywnoœæ wysokich tonów.



grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 200778

Amplitunery 3900-4700 z³Amplitunery 3900-4700 z³Amplitunery 3900-4700 z³Amplitunery 3900-4700 z³Amplitunery 3900-4700 z³KINO DOMOWE

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

zwór. Systemy cyfrowe przeniesiono na praw¹
stronê, posadowiono na pionowych p³ytkach
(jest ich kilka), niezale¿nych dla czêœci audio
i wideo. Z racji obecnoœci interfejsu HDMI v1.3
strumienie audio i wideo musz¹ ze sob¹
wspó³pracowaæ, sygna³y z p³ytki HDMI biegn¹
wiêc do modu³u audio przyporz¹dkowanego
tradycyjnym wejœciom cyfrowym.

W czêœci wizyjnej Pioneer pos³uguje siê
dobrymi dekoderami Analog Devices, uk³ady tej
firmy dbaj¹ równie¿ o konwersjê analogowo-
-cyfrow¹ oraz tworzenie menu ekranowego.
Porty wejœæ/wyjœæ w ramach gniazd HDMI
obs³ugiwane s¹ przez scalaki Silicon Image.
DŸwiêk dekoduj¹ natomiast silne procesory
Sharc, tak¿e produkcji Analog Devices.

LABORATORIUM
Pioneer poszed³ na ca³oœæ i przelicytowa³ w dziedzinie mocy wyjœciowej

chyba ca³¹ konkurencjê. Najpierw zdziwi³y mnie deklaracje o 150W na kana³,
ale jeszcze bardziej zaskoczy³y realne mo¿liwoœci VSX-LX50. Ka¿dy z wbudo-
wanych wzmacniaczy potrafi dostarczyæ przy jednym wysterowanym kanale a¿
162W (przy 8 omach). Ale pod³¹czanie kolejnych koñcówek z piek³a rodem
doprowadza zasilacz do kresu mo¿liwoœci – ju¿ w stereo moc spada do
2x122W, ale w trybie piêciokana³owym mamy tylko przeciêtne 5x65W.
Czu³oœæ jest doœæ niska, potrzebne by³o napiêcie 0,42V aby uzyskaæ pe³n¹ moc,
na szczêœcie w przypadku amplitunera parametr ten nie jest kluczowy. Szum
jest doœæ niski (-86dB), a to pozwoli³o (w kombinacji z bardzo wysok¹ moc¹
przy jednym kanale) wywindowaæ dynamikê na poziom a¿ 108dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) wykazuje spadek w zakresie wysokotono-
wym, ale udaje siê utrzymaæ -3dB dla 100kHz.

S³abym punktem Pioneera s¹ wyraŸne nieparzyste (rys. 2), trzecia przy -75dB,
pi¹ta przy -87dB, widoczne a¿ do dziewiêtnastej, choæ ju¿ poni¿ej -90dB.

Z mocy wyjœciowej przy THD+N poni¿ej 0,1% mo¿na korzystaæ
w przedziale od 1,1W do 140W (rys.3).                                                  R.£.

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 162 122 91 74 65
4 − − − − −

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 162
2 122/122
3 91/91 91
4 74/74 74/74
5 65/65 65/65 65
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,42
Stosunek sygnał/szum (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 86
Dynamika [dB] 108
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,11
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 36

TECHNIKA
Pioneer ma w³asny pomys³ na aran¿acjê

koñcówek mocy, rozbito je miêdzy dwa modu³y,
ale w sposób odmienny od wzoru 4/3 (cztery
koñcówki na jednym radiatorze, trzy na drugim);
na ka¿dym z nich zainstalowano po siedem
Sankenów SAP17, które ³¹cznie tworz¹ siedem
par – dla poszczególnych koñcówek. Choæ
radiatory wykonano z cienkiej blachy, to
sumaryczna powierzchnia ch³odz¹ca takiej
kombinacji jest ca³kiem spora, a do pomocy jest
jeszcze cichy wentylator. Punkty mocowañ
uk³adów mocy przypadaj¹ tu¿ przy dolnej,
a¿urowej pokrywie – i st¹d tak wysokie nó¿ki,
pozwalaj¹ce na swobodn¹ wentylacjê.

Za samymi koñcówkami nie zosta³o ju¿ zbyt
du¿o miejsca, i aby pomieœciæ wszystkie uk³ady,
s¹ one roz³o¿one miêdzy wiele modu³ów,
spiêtych jednak sprytnym systemem pionowych

Koñcówki mocy
naj³atwiej dojrzeæ

przez doln¹,
a¿urow¹ pokrywê,

tam te¿ wydziela
siê najwiêcej

ciep³a.

Modu³ wizyjny HDMI, œwietne elementy
chronione ekranem.
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Maszyna wygl¹da po japoñsku, ale piêknie
i szacownie. Nawet ci, którzy do tej
pory nie byli przekonani do urody

amplitunerów Yamahy, teraz musz¹ zmieniæ
zdanie... efekt w nowej serii jest kapitalny.
Metalowy front jest lekko wygiêty, efektownie
oddzielaj¹c wyœwietlacz od klapki. Zaopatrzenie
przedniego panelu w manipulatory jest
wzorcowo minimalistyczne  – oprócz potencjo-
metru g³oœnoœci, prze³¹cznika Ÿróde³ i w³¹cznika
znalaz³ siê tu tylko w³¹cznik “pure direct”
pozwalaj¹cy sygna³owi omin¹æ wszystkie zbêdne
uk³ady. RX-V1800 ma brzmieæ wówczas najlepiej.
Klapa kryj¹ca resztê funkcji (oraz podrêczne
wejœcie) jest bardzo du¿a i masywna, a przez to
wcale nie mêcz¹ca, ale komfortowa. Zestaw
dekoderów jest bogaty: DD-EX, Dolby True
HD, DD Plus, DTS-HD, DTS 96/24 i DPLIIx,
a partneruje im 7 koñcówek mocy. RX-V1800
potrafi obs³u¿yæ w systemie multiroom dwa
dodatkowe pomieszczenia. Wyj¹tkowo, jak na
amplituner ze œredniej pó³ki. Pod³¹czeñ HDMI
jest piêæ, w tym jedno wyjœcie monitorowe,
z³¹czy komponentowych o jedno mniej.
Cyfrowych wejœæ audio jest a¿ siedem (z lekk¹
przewag¹ œwiat³owodowych), wyjœcia tylko dwa
(i tylko œwiat³owodowe). Urz¹dzenie zaopatrzo-
no w potê¿ny zestaw wejœæ i wyjœæ analogowych,
wœród których znalaz³o siê te¿ pod³¹czenie dla
gramofonu z wk³adk¹ MM. Jedynym mankamen-
tem tej baterii jest fakt, ¿e zosta³a rozrzucona
niemal¿e po ca³ym tylnym panelu. Do sterowania
dostajemy gniazdo RS-232C. W instrukcji obs³ugi
napisano, ¿e owo gniazdo pe³ni wy³¹cznie
funkcjê serwisow¹ i mo¿e byæ uruchomione
tylko przez serwis; w praktyce wiadomo, ¿e da
siê to z³¹cze wykorzystaæ do celów bardziej
praktycznych. Stacjê dokuj¹c¹ do przenoœnego
odtwarzacza pod³¹czamy do wielopinowego
portu - oczywiœcie drastycznie ró¿ni¹cego siê od

modeli stosowanych przez konkurencjê... Sygna³
IR mo¿e przejœæ przez amplituner, jednoczeœnie
go obs³uguj¹c (jest wejœcie i wyjœcie), oprócz
tego s¹ dwa wyzwalacze +12V. Yamaha mo¿e
obs³ugiwaæ dwie dodatkowe strefy z wyjœæ:
liniowych (dwa) i g³oœnikowego (jedna para).
Zaciski g³oœnikowe s¹ wyj¹tkowo solidne.

RX-V1800Yamaha Do europejskiego
modelu do³¹czany

jest tylko jeden
sterownik – g³ówny.

Ucz¹cy siê, ale funkcjonalnie zagmatwa-
ny. Lepiej od razu pomyœleæ o uniwersal-

nym pilocie do ca³ego systemu.

Wejœcie wielokana³owe dla zewnêtrznego
dekodera jest w systemie 5.1, wyjœcie na
koñcówki mocy przewidziano ju¿ w 7.1. Yamaha
tradycyjnie przygotowa³a swój amplituner do
wspó³pracy z kompletem g³oœników o impedancji
nieco ni¿szej od standardowych 8 omów,
w tym przypadku 6-omowych. Automatyczna
equalizacja YPAO dzia³a w sposób bardzo
precyzyjny, jednoczeœnie ustawienia nie s¹
zanadto rozbudowane. Procedura trwa
stosunkowo d³ugo, bo urz¹dzenie skrupulatnie
przeprowadza u¿ytkownika przez kolejne etapy
kalibracji. Ostateczny efekt okazuje siê jednak
warty cierpliwoœci. Jest te¿ mo¿liwoœæ rêcznej
korekty wybranych przez amplituner ustawieñ,
a uparci audiowideofile mog¹ kombinowaæ
jeszcze dalej – na przyk³ad wybieraj¹c tryb Sci-Fi
wejœæ do zaawansowanych ustawieñ dŸwiêko-
wych i tam bawiæ siê odleg³oœciami, czasami
i poziomami odbiæ, opóŸnieniami. Bêdzie
doskonale, jeœli komuœ uda siê uzyskaæ wynik nie
gorszy ni¿ “automatyczny”.

RX-V1800 potrafi upskalowaæ sygna³y wideo do postaci 1080i i 1080p,
zarówno w domenie cyfrowej, jak i analogowej. Inaczej mówi¹c, pe³ne 1080p

dostaniemy zarówno na wyjœciu komponent, jak i HDMI, dostarczaj¹c sygna³y
z najró¿niejszych, nawet najpodlejszych Ÿróde³.

Znajduj¹ce siê pod klapk¹ przyciski
pozwalaj¹ na wygodne obs³u¿enie skompliko-
wanego audiowizualnego urz¹dzenia, a po jej

zamkniêciu RX-V1800 nabiera audiofilskiej
aparycji – jakby z AV nie mia³ nic wspólnego...

Końcówki mocy 7
Dekodery DD, DD EX, DPLIIx, DTS, DTS−ES, DTS96/24,

 DD True HD, DD Plus, DTS HD, DTS−HD Master Audio
Konwerter wideo tak
Wejścia wideo 4x HDMI, 3x komponent,

5x S−Video, 5x kompozyt
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x komponent,

3x S−Video, 3x kompozyt
Wej./wyj. analogowe audio 9x RCA/4x RCA
Wej. gramofonowe MM
Wyj. na subwoofer 1(mono)
Wej. na zewnętrzny dekoder 5.1
Wej. na zewnętrzne końcówki mocy 7.1
Wej. cyfrowe 3x koax., 5x opt.
Wyj. cyfrowe 2x opt.,
Pilot uniwersalny tak
Komunikacja  we/wy IR, 2xtrigger +12V, RS−232C,

port dokujący dla iPod
Obsługa dodatkowej strefy końcówka mocy,

wyjście liniowe

WYPOSA¯ENIE

RX-V1800
potrafi upskalo-

waæ wszystkie
dochodz¹ce

sygna³y wideo do
1080p zarówno

na wyjœciu HDMI,
jak i komponent.
Stacja dokuj¹ca

dla iPoda
pozwala na

obs³ugê tego
urz¹dzenia za
pomoc¹ pilota

amplitunera.
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ODS£UCH i WIZJA
A raczej wizja i ods³uch, bo dzia³anie skalera

jest zdumiewaj¹ce. Urz¹dzenie stosunkowo
niewiele wp³ywa na s³abe sygna³y kompozyt
i S-Video, tutaj poprawa polega bardziej na
stabilizacji krawêdzi, ni¿ interpolacji rozdziel-
czoœci. Za to komponent przerabiany jest na
cyfrow¹ wersjê w naprawdê królewskim
wydaniu, a upskalowanie sygna³ów z DVD na
1080p przynosi kapitalne rezultaty. Ma³o tego,
natywny sygna³ 1080p przepuszczony przez
RX-V1800, czyli poddany jakiejœ obróbce w jego
procesorach, mo¿e wydawaæ siê nawet lepszy
ni¿ pchniêty bezpoœrednio ze Ÿród³a do
monitora! Tak, to siê zdarza, i chocia¿ oko mo¿e
zostaæ oszukane pewnym podrasowaniem, to
ostatecznie liczy siê wra¿enie. Tak czy inaczej
pewne jest, ¿e skaler zaaplikowany w RX-V1800
dzia³a po mistrzowsku.

Równie¿ od strony brzmieniowej Yamaha
sprawdza siê znakomicie, chocia¿ o charakterze
brzmienia w 5.1 trudno jest powiedzieæ coœ
ciekawego, dopóki nie pos³ucha siê urz¹dzenia
d³u¿ej. Harman i Pioneer mia³y silniej zaznaczone
rysy indywidualne, pozwalaj¹ce na szybsz¹
orientacjê. Œrednica Yamahy jest po prostu
œrednic¹, góra j¹ uprzejmie uzupe³nia – p³ynnoœæ
i spójnoœæ tego zakresu jest znakomita,
w pewnym sensie koj¹ca spokojem i naturalnoœ-
ci¹, a bas dodaje otuchy w mocniejszych
fragmentach. Wszystko jest bardzo zrównowa-
¿one, na swoich miejscach, pouk³adane
i czytelne, jednoczeœnie odpowiednio dynamicz-
ne i przestrzenne. W tym stylu grania jest ma³o

nerwu, ale du¿o neutralnoœci i dok³adnoœci.
W bardzo podobny sposób przek³ada siê to na
pracê stereofoniczn¹, gdzie jednak dodatkowo –
i trochê niespodziewanie zwraca uwagê
wyrafinowana przestrzennoœæ. Pozorne Ÿród³a
dŸwiêku zdefiniowane s¹ idealnie, a wielkoœci
poszczególnych elementów bliskie prawdy. Ale
to te¿ element wspomnianej neutralnoœci, wolnej
od efekciarstwa, jednak kiedy trzeba, gwarantu-
j¹cej bardzo przekonuj¹cy przekaz. Œrednica
pozostaje dystyngowana, analityczna, wysokie
tony ³api¹ wiêcej blasku, a bas... jest bardzo
w porz¹dku.

RX-V1800
Cena (razem)[z³] 4200
Dystrybutor AUDIOKLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Piêkna facjata ukrywa audiowizualn¹ specyfikê urz¹dze-
nia, nadaj¹c jej iœcie audiofilski styl. Najlepsze modu³y
elektroniczne, ale po³¹czone w kontrowersyjny sposób.

Funkcjonalnoœæ
Fantastyczne dzia³anie konwertera/skalera wideo. Po-
nadprzeciêtna liczba wejœæ i wyjœæ daje amplitunerowi
du¿¹ elastycznoœæ i uniwersalnoœæ. Szczegó³owa kalib-
racja g³oœnikowa, obs³uga kolumn 6-omowych.
Laboratorium
Wysoka moc i bardzo niskie zniekszta³cenia, nieco wy-
¿szy ni¿ przeciêtnie szum.
Brzmienie
Zrównowa¿one, p³ynne, spójne, dok³adne, bez wyraŸ-
nych sk³onnoœci. W kinie przejawia siê to spokojem,
w stereo naturalnoœci¹.

Obok ca³ej
masy pod³¹czeñ

wizyjnych, prê¿¹
siê wyj¹tkowo
solidne zaciski

g³oœnikowe.
Kompletowi

gniazd audio te¿
nic nie brakuje.

Ten typ portu szeregowego jest przeznaczony
przede wszystkim dla serwisu. U¿ytkownikowi
RX-V1800 oferuje dwa wyjœcia wyzwalaczy +12V.



grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 2007grudzieñ 200782

Amplitunery 6000 z³Amplitunery 6000 z³Amplitunery 6000 z³Amplitunery 6000 z³Amplitunery 6000 z³KINO DOMOWE

Rys. 3. Moc

Rys. 2. Zniekształcenia harmoniczne

Rys. 1. Pasmo przenoszenia

siê przetwornikami 24bit/192kHz (Burr Brown)
oraz dekoderami Cinema DSP Texas Instru-
ments. P³ytkê wideo odseparowano od reszty
elektroniki,  zabieg, który na pewno siê op³aci.
W tym celu gotowy modu³ posadowiono
pionowo i okryto bardzo rozleg³ym ekranem,
nie tylko w miejscu obecnoœci kluczowych
procesorów. A w tej dziedzinie Yamaha
postanowi³a wyró¿niæ siê na tle konkurencji
siêgaj¹cej rutynowo po podzespo³y Genesis,
montuj¹c doskona³y chip Anchor Bay Technolo-
gies ABT1010, zawieraj¹cy miêdzy innymi skaler
obrazu do formatu 1080p. O tym, ¿e konstruk-
torzy przy³o¿yli siê do kwestii ekranowania,
przekonuje tak¿e tuner radiowy, zamkniêty we
w³asnej miniaturowej obudowie.

LABORATORIUM
RX-V1800, wed³ug danych producenta, ma moc o 10W ni¿sz¹ ni¿ dro¿szy

RX-V3800, testowany miesi¹c temu. Wydaje siê jednak, ¿e same modu³y
zainstalowane w tych amplitunerach s¹ (przynajmniej pod wzglêdem mocy
wyjœciowej) identyczne. Pomiary przy obci¹¿eniu 8 omów, pokaza³y moc
2x131W w stereo i 5x78W w trybie wielokana³owym - to rezultaty zbie¿ne
z tym, co uzyskaliœmy z RX-V3800, ró¿nice wynosz¹ tylko 1-2W. W pomia-
rach dla 4 omów (dopuszczalne dla kana³ów przednich) RX-V1800 dysponuje
2x136W w stereo, czyli moc¹ o ok. 5% ni¿sz¹ ni¿ RX-V3800.

Poziom szumów nie jest najni¿szy, S/N wynosi 78dB, a dynamika osi¹ga
równe 100dB.

Pasmo przenoszenia rys.1 z ³atwoœci¹ pokrywa zakres 10Hz-100kHz.
W analizie harmonicznych (rys.2) urz¹dzenie zachowuje siê wybornie,

widaæ jedynie dwie harmoniczne, drug¹ oraz trzeci¹, ale obydwie znacznie
poni¿ej –90dB.

Na rys.3 mamy szerokie zakresy pracy z niskimi zniekszta³ceniami,
1,3W-130W dla 8 omów oraz 2,4W-131W dla 4 omów, a by³oby jeszcze
lepiej, gdyby poziom szumów by³ ni¿szy.                                             R.£.

TECHNIKA
Zasilacz przykrêcono tradycyjnie z boku,

opieraj¹c ciê¿ki transformator rdzeniowy na
dolnej ramie, obok p³ytek drukowanych.
Nieopodal znalaz³y siê mostki prostownicze oraz
kondensatory filtruj¹ce. Radiator jest solidny i co
zas³uguje na pochwa³ê, wyt³umiony obejm¹
z gumy. Na samym dole znalaz³o siê miejsce dla
tranzystorów mocy Sankena. W tylnej czêœci
chassis ciê¿ko nawet wysup³aæ kluczowe uk³ady,
gdy¿ wiele p³ytek drukowanych umieszczono
tam tak, jak gdyby walka sz³a o ka¿dy centymetr
wolnego miejsca, nie bacz¹c na piêtrz¹ce siê
po³¹czenia, wykonywane albo szeregiem
zwiniêtych przewodów, innym razem taœmami
komputerowymi, jeszcze gdzie indziej za
poœrednictwem pomocniczych zwór - ma³ych
p³ytek drukowanych. W module audio pos³u¿ono

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

1 K 2 K 3K 4K 5K
8 145 131 100 85 77
4 148 136 − − −

Rozkład mocy na poszczególne kanały (8Ω)
Przód L/R Tył L/R centralny

1 145
2 131/131
3 100/100 100
4 85/85 85/85
5 77/77 77/77 77
Czułość (dla maksymalnej mocy) [V] 0,23
Stosunek sygnał/szum  (filtr A−ważony, w odniesieniu do 1W) [dB] 78
Dynamika [dB] 100
Zniekształcenia THD+N (1W, 8Ω, 1kHz) [%] 0,12
Współczynnik tłumienia (w odniesieniu do 8Ω) 38

£¹czenie
umieszczonych

poziomo
i pionowo p³ytek

odbywa siê na
ró¿ne sposoby...

Sankeny - tranzystory ze sprawdzonego Ÿród³a.
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PODSUMOWANIE

Na szczêœcie lub nieszczêœcie – zale¿y od punktu widzenia
– tym razem wyraŸnych ró¿nic miêdzy amplitunerami nie uda siê
zakamuflowaæ dyplomatycznymi ogólnikami. Sytuacja ma swoj¹

dramaturgiê, której postaram siê wcale nie gasiæ. Mo¿na szukaæ
wyjaœnienia w ró¿nicach cen, ale nie wyt³umacz¹ one wszystkiego.
O ile Pioneer jest wyraŸnie dro¿szy od Harmana i stanowi to podstawê
do zaakceptowania wystêpuj¹cych miêdzy nimi ró¿nic w wyposa¿eniu,
to nagle w tym towarzystwie pojawia siê Yamaha, z cen¹ “pomiêdzy”,
(nawet bli¿sz¹ tañszemu Harmanowi), i z wyposa¿eniem po prostu
najlepszym, rozbijaj¹cym porz¹dek rzeczy. Przypomnijmy – Harman nie
ma konwertera wideo i upskalowanie tylko do 720p, Pioneer ma ju¿
konwerter, a Yamaha ma i konwerter, i skalowanie do 1080p. Dalej jest
niby po bo¿emu, systemy autokalibracji Pioneer i Yamaha maj¹ podobnie
zaawansowane (chocia¿ odmienne), Harman ponownie jest pod tym
wzglêdem ju¿ prostszy; dwa pierwsze maj¹ bardzo szerok¹ paletê
dekoderów (ale z ró¿nicami), Harman nie ma jeszcze tych najnowszych...
Harman bêdzie broni³ siê rozbudowanymi systemami komunikacji
i sterowania, ale kogo to obchodzi bardziej ni¿ podstawowe funkcje, dla
których amplituner zosta³ stworzony i kupiony? Bêdzie siê obnosi³
z eleganckim, firmowym wygl¹dem, ale Pioneer i Yamaha te¿ bêd¹ siê
bardzo podobaæ. Mo¿e brzmienie... w³aœnie. Harman gra najfajniej. Proszê
wybaczyæ ten kolokwializm – “najfajniej” – ale skrótowo on najlepiej
oddaje specjalny charakter brzmienia Harmana. Yamaha te¿ ma klasê –
obiektywnie jest mo¿e nawet lepsza, zrównowa¿ona, neutralna, dok³adna,
ale Harman ma dla mnie to coœ, co wci¹ga w s³uchanie i ogl¹danie. Nie
stawiajmy jednak wszystkiego na jedn¹ kartê – ani na tê, ani na tamt¹.
Podobna cenowo Yamaha jest z pewnoœci¹ nowoczeœniejsza i summa
sumarum ma najwiêcej atutów. Gdzieœ nam siê tutaj zgubi³ Pioneer...
który jest po prostu OK, a nawet wiêcej ni¿ OK, skoro ma certyfikat
THX... tyle ¿e nie przelicytowa³ wyposa¿eniem Yamahy (nie ma ¿adnego
sterowania drug¹ stref¹, co potrafi nawet Harman, a Yamaha pokieruje
dwoma dodatkowymi), a brzmieniem nie zaatakowa³ tak brawurowo jak
Harman – chocia¿ lekkoœæ i przestrzennoœæ Pioneera te¿ robi¹ doskona³e
wra¿enie. Pora ju¿ jednak koñczyæ ten dramat, wiêc wypada uprzejmie
stwierdziæ, ¿e wszystkie trzy amplitunery spe³niaj¹ w ka¿dej dziedzinie
wymagania minimum dla urz¹dzeñ nowej generacji w tej klasie cenowej.
No nie, nie mogê jednak Harmanowi darowaæ braku konwertera wizji.
RX-V1800 to bardzo dobre urz¹dzenie, VSX-LX50 - dobre, AVR-347
-  wyj¹tkowe.

Grzegorz Rogó¿


