Odtwarzacze wieloformatowe KINO DOMOWE

Marka Harman Kardon nale¿y
do jednego z najwiêkszych koncernów audio na œwiecie
– Harman International. Taka przynale¿noœæ daje niesamowit¹ swobodê
w kwestii wyboru technologii, mo¿na te¿ produkowaæ du¿o i tanio. Ale przy takiej
skali dzia³ania ka¿da decyzja oznacza zainwestowanie pokaŸnej sumy, a ewentualna pomy³ka
mo¿e sporo kosztowaæ. Dlatego zaproponowanie przez Harmana odtwarzacza
wieloformatowego musia³o byæ poparte danymi, analizami i g³adk¹ mow¹
“kreatywnych kierowników nowych projektów”.

Harman Kardon DVD 47
D

VD 47 ma chyba najni¿szy profil, jaki kiedykolwiek widzia³em w odtwarzaczach.
Pewnie da siê jeszcze bardziej go sp³aszczyæ, ale ju¿ raczej niewiele... Przód zosta³ wykonany podobnie, jak w pozosta³ych urz¹dzeniach HK z tej linii, czyli jest podzielony na dwie
czêœci – górn¹, wykonan¹ z p³ata czernionego
akrylu i doln¹, plastikow¹, w kolorze tytanowym.
Zbyt wielu przycisków tu nie ma, a te, które s¹,
okazuj¹ siê bardzo w¹skie i wtopione w powierzchniê, przez co ma³o wygodne, a to jednoznacznie wskazuje na pilota jako wa¿nego pomocnika
w obs³udze. Pilot jest naprawdê dobry, podœwietlany (!), ze zró¿nicowanymi kszta³tami poszczególnych guzików steruj¹cych. Patrz¹c na
przedni¹ œciankê, w ¿aden sposób nie da siê
stwierdziæ, ¿e DVD 47 potrafi obs³ugiwaæ p³yty
SACD, poniewa¿ na szufladzie, podobnie jak
w Arcamie, jest jedynie logo DVD-Audio, a stosowne logo SACD znalaz³o siê na górnej œciance,
zreszt¹ wraz z logo wizyjnego ekwiwalentu MP3
– DivX (z certyfikatem).
Z ty³u widok typowy dla wspó³czesnych odtwarzaczy wieloformatowych: komplet wyjœæ
analogowych, w tym wielokana³owe z podwojonymi kana³ami przednimi, analogowe wyjœcia wizyjne komponent, RGB (na ³¹czu SCART), S-Video oraz kompozyt. Wyjœcia cyfrowe tak¿e s¹
w komplecie: wyjœcia audio S/PDIF – elektryczne
i optyczne oraz audio/wideo HDMI w specyfikacji 1.1, czyli pozwalaj¹cej przesy³aæ sygna³ DVDAudio. SACD bêdziemy jednak musieli wys³aæ na
zewn¹trz ³¹czami analogowymi, poniewa¿ dopiero przysz³e specyfikacje HDMI (1.2 lub 1.3) zaoferuj¹ przesy³anie sygna³u DSD. Nawet taki
w¹ski naleœnik pomieœci³ wiêc wszystkie stosowne gniazda.
Wtargniêcie do wnêtrza odtwarzacza ujawnia
kilka ciekawych szczegó³ów. Poœrodku mamy napêd z naklejonym logo Harmana. Wygl¹da na
produkowany specjalnie dla tego producenta,

tym bardziej, ¿e jego oprogramowanie (za³adowane do koœci DSP Zorana) zosta³o napisane
przez amerykañskich in¿ynierów firmy. Ca³y
uk³ad, oprócz zasilacza (impulsowy, niewielki), zosta³ umieszczony na jednej p³ytce. Sercem urz¹dzenia jest du¿y uk³ad Zorana (w czym Harman
przypomina odtwarzacz Arcama) z serii Vaddis
778. Uk³ad pracuje jako dekoder obrazu MPEG,
a tak¿e wykonuje progressive scan. Do upskalingu
obrazu (do postaci 576p, 720p i 1080i) s³u¿y nastêpna koœæ Zorana, HD Xtreme. Prawdê mówi¹c,
taki uk³ad przypomina to, co oferuj¹ odtwarzacze Toshiba SD-5980 i Samsung HD-850. Harman wygl¹da na bardziej “firmowe” rozwi¹zanie,
ale kto wie... Wa¿ne jest to, ¿e HD Xtreme s³u¿y
tak¿e jako driver wyjœcia HDMI, któr¹ to funkcjê
do tej pory niepodzielnie sprawowa³y uk³ady Silicon Image, w³aœciciela patentu. Czêœæ audio jest
raczej prosta i bez fajerwerków, jednak do dekodowania sygna³u DSD zastosowano znakomity
dekoder Philipsa Furore 2, taki sam, jak w bardzo dobrze brzmi¹cym odtwarzaczu DVD-9000S
Cineo tej holenderskiej firmy. Niemal ca³y uk³ad
zmontowano powierzchniowo, za wyj¹tkiem foliowych i bipolarnych kondensatorów w czêœci
analogowej. Dekodowaniem D/A dla wszystkich
kana³ów zajmuje siê jeden uk³ad – Cirrus Logic
CS4382, typu sigma-delta 5., rzêdu 24/192, z cyfrow¹ interpolacj¹. Jak na przetworniki wielokana³owe jest to uk³ad wyj¹tkowo dobry, poniewa¿
charakteryzuje siê bardzo niskimi zniekszta³ceniami i wysok¹ dynamik¹ (114dB). Posiada tak¿e
osobne wejœcie dla sygna³u DSD (w tañszych Pioneerach sygna³ najpierw jest zamieniany na PCM,
a dopiero potem dekodowany). Co ciekawe, wybrano tutaj wersjê oœmiokana³ow¹, wydawaæ by
siê wiêc mog³o, ¿e przednie wyjœcie stereofoniczne ma osobny tor. Niestety, koœci pracuj¹ce
w sekcji filtrów i buforów s¹ tylko trzy (stereofoniczne), a dodatkowe fronty maj¹ tylko osobny
uk³ad DC-servo. Wyjœcia RCA s¹ niez³ocone.
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DVD 47 to dystyngowane, ale i dyskretne
urz¹dzenie.

Przyciski na froncie
urz¹dzenia s¹ w¹ziutkie
i raczej niewygodne.
Wygl¹daj¹ bardzo
³adnie, ale korzystaæ
bêdziemy chêtniej
z pilota.
DVD 47 zosta³
wyposa¿ony w wyj¹tkowo
porêczny sterownik
z podœwietlanymi
przyciskami.
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ie spodziewajmy siê po Harmanie krêcenia piruetów i poczwórnego Axla z jednoczesnym drapaniem siê po nosie.
Urz¹dzenie powsta³o w okreœlonym celu: dostarczyæ mo¿liwie najlepszy obraz (za te pieni¹dze), a sygna³ audio przes³aæ ³¹czem HDMI do
partneruj¹cego mu amplitunera. Wprawdzie znajdziemy w nim audiofilsk¹ funkcjê wy³¹czaj¹c¹ obraz, wprowadza ona jednak do dŸwiêku niewielkie zmiany. A ten sam z siebie jest przyjemny,
daleko mu do ostroœci czy mechanicznoœci wielu
poprzednich odtwarzaczy DVD, a ponadto charakteryzuje siê bardzo dobr¹ koherencj¹. Nie
wiem, jak to najlepiej uj¹æ, ale nic w dŸwiêku nie
razi³o, nie wo³a³o o pomstê do nieba, jak to czêsto w DVD bywa. To nie jest dŸwiêk audiofilski,
brakuje mu rozdzielczoœci znanej z odtwarzaczy
CD (SACD) z tego przedzia³u cenowego, ma
jednak pewien wewnêtrzny spokój, ci¹g³oœæ,
dziêki którym wady, bez bezpoœredniego porównania z wyspecjalizowan¹ konkurencj¹, nie bêd¹
siê narzuca³y. Dó³ pasma nie jest specjalnie dok³adny, graj¹cy raczej wiêkszymi planami, nie
wnikaj¹cy g³êbiej w strukturê dŸwiêku. P³yty
SACD nie zabrzmia³y w wyraŸnie lepszy sposób
ni¿ CD. Tak, dŸwiêk nabra³ g³adkoœci, a scena
DVD 47 to pierwszy odtwarzacz Harmana
z mo¿liwoœci¹ dekodowania SACD.

g³êbi, jednak ró¿nice nie by³y na tyle du¿e, ¿eby
usprawiedliwiæ egzystencjê tego formatu. WyraŸnie lepiej zagra³y natomiast p³yty DVD-A. Jest
to o tyle wa¿ne, ¿e sygna³ PCM jest podstaw¹
kodowania œcie¿ek filmowych, te dwie rzeczy ³¹cz¹ siê ze sob¹ na wielu poziomach. Jak siê wydaje, najwa¿niejsz¹ zmian¹ dla DVD 47 by³a d³ugoœæ
s³owa. Stwierdzone w czasie porównania wersji
24/96 i 24/192 z p³yty Johna Coltrane’a Blue
Train (Blue Note/Classic Records, HDAD 2010,
DVD-Audio) ró¿nice nie by³y specjalnie du¿e.
Wydawa³o siê, ¿e przy wy¿szej czêstotliwoœci
próbkowania dŸwiêk by³ nieco swobodniejszy
i g³adszy, ale myœlê, ¿e z amplitunerem podobnej
klasy ró¿nice te zostan¹ zamaskowane. Zamiana
s³owa 16-bitowego na 24-bitowe, a wiêkszoœæ
œcie¿ek dŸwiêkowych Dolby Digital i DTS jest
kodowanych w ten w³aœnie sposób, przynios³a jednak znacz¹ poprawê – lepsza by³a rozdzielczoœæ i g³êbia sceny. Barwa nie zmieni³a siê
zbytnio, jednak góra i dó³ by³y grane mocniej
i dobitniej ni¿ przy klasycznych p³ytach CD. Dlatego nale¿a³o oczekiwaæ, ¿e dŸwiêk z p³yt DVD
bêdzie co najmniej dobry. I tak rzeczywiœcie by³o. Jeœli DVD 47 bêdzie kupiony do celów kinowych, to istnieje du¿e prawdopodobieñstwo,
¿e jego przetworniki audio nie bêd¹ specjalnie
przepracowane, poniewa¿ sygna³ zostanie wys³any ³¹czem HDMI. Tutaj skaler odtwarzacza spisze siê naprawdê bardzo dobrze. Jeœli mia³bym
jednak coœ radziæ, to poleca³bym do po³¹czeñ
audio (poza SACD, które trzeba pod³¹czyæ przez
RCA) wykorzystaæ wyjœcie cyfrowe koaksjalne.
Od dawna znane s¹ problemy HDMI z bardzo
wysokim jitterem, i chocia¿ od pierwszych konstrukcji tego typu minê³a ca³a generacja (od 1.0
do 1.1), to wci¹¿ jest to najwyraŸniej spory problem. Wykorzystywa³bym wiêc wyjœcie HDMI tylko do przesy³u wideo, które jest bardzo dobre,
z czystymi przejœciami miêdzy kolorami i niskim
szumem t³a.
Wojciech Pacu³a
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Typowy odtwarzacz du¿ego koncernu
– monta¿ powierzchniowy i skupienie siê
na czêœci cyfrowej.
Sercem Harmana jest dekoder Zorana
Vaddis 778. Poni¿ej bardzo dobry dekoder
DSD Furore 2 Philipsa.

DVD 47
Cena [z³]
Dystrybutor
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www.harman-kardon.com.pl

Wykonanie i komponenty
Po zasilaczu i sekcji analogowej audio widaæ, ¿e to
odtwarzacz niedrogi, ale czêœæ cyfrowa jest bardzo
³adna.
Funkcjonalnoœæ
Mamy wszystkie najwa¿niejsze formaty, a tak¿e MP3
i DivX (certyfikowany). Jest te¿ wyjœcie HDMI 1.1.
Brzmienie
Bez cienia rozjaœnienia czy wyostrzenia, spójny i p³ynny. Ograniczona rozdzielczoœæ i dynamika.
Obraz
Wys³any ³¹czem HDMI – bardzo czysty, z dobrymi
przejœciami miêdzy kolorami.

