KINO DOMOWE DVD+amplituner

Firma Vincent przyby³a do Europy
ze swoimi produktami z Chin, ale
wcale nie zala³a rynku kinowodomow¹ tanioch¹. Kilka lat temu
b³ysnê³a stereofonicznymi
urz¹dzeniami wzorowanymi na
amerykañskim sprzêcie hi-end.
Jakkolwiek jakoœæ nie by³a
dok³adanie ta sama, to i cena tym
bardziej. Wiadomo jednak, ¿e
produkuj¹c tylko stereofoniczne
precjoza, trudno dzisiaj prowadziæ
firmê od sukcesu do sukcesu, wiêc
w ofercie Vincenta pojawi³y siê
urz¹dzenia wielokana³owe. W tej
kategorii Vincent nie naœladuje ju¿
nikogo, a i ceny wcale nie s¹
rewelacyjnie niskie.
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estowany przez nas amplituner jest najtañszym modelem w ofercie, powy¿ej ma
my jeszcze trzy konstrukcje, spoœród których najdro¿sza kosztuje 13 tys. z³. Odtwarzacz
DVD jest jednym z trzech proponowanych, tañszy
SDV-1 kosztuje 2200 z³ a dro¿szy SDV-3 - 4300 z³.
Amplituner SV-382 trudno jest samodzielnie
wyj¹æ z pud³a – to dobry znak – bo powodem
jest wielki toroidalny transformator ukryty pod
metalow¹ puszk¹ ekranuj¹c¹. Rzut oka na koñcówki mocy tak¿e robi pozytywne wra¿enie –
widzimy same elementy dyskretne. Przedni panel wykonano z grubego p³ata aluminium. Wygl¹d urz¹dzenia nie jest przesadnie nowoczesny,
na co najwiêkszy wp³yw na prostok¹tna “klatka”,
w obrêbie której znalaz³ siê wyœwietlacz i znakomita wiêkszoœæ przycisków. Display pokazuje
tylko podstawowe informacje, za to za pomoc¹
ogromnych znaków.
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ie od razu zaprzyjaŸni³em siê z dŸwiêkiem
urz¹dzeñ Vincent, pewnie dlatego, ¿e nie
jest to brzmienie delikatne i ³atwe. W pierwszej
chwili uderzenie mieszank¹ dynamiki i ostroœci
mo¿e byæ szokuj¹ce. Jednak wkrótce s³ychaæ, ¿e
wiêkszoœæ informacji jest na swoim miejscu,
ma³o tego, pojawiaj¹ siê na scenie z precyzj¹
godn¹ urz¹dzeñ najwy¿szej klasy. Na górze zdarzaj¹ siê metaliczne uk³ucia, ale nie s¹ one bolesne - wysokie tony s¹ po prostu bardzo ekspresyjne, znakomicie kreuj¹ przestrzeñ, wielu nagraniom potrafi¹ nadaæ oddech i blask. Analitycznoœæ jest znakomita, niezale¿nie czy s³uchamy
koncertu, czy ogl¹damy film z mnóstwem efektów. Jednak im ni¿ej schodzimy na skali czêstotliwoœci, tym dŸwiêki staj¹ siê g³adsze i lepiej u³o¿one. Dynamika nie jest ju¿ tak efektowna, ale
wype³nienie instrumentów i g³osów bardzo kompetentne. Interesuj¹cy jest bas – u¿ycie odpowiedniego subwoofera (wszystkie kolumny ustawione jako du¿e) powoduje, ¿e przez wiêkszoœæ
filmu modu³ basowy w ogóle milczy. Odzywa siê
tylko i wy³¹cznie wówczas, gdy rzeczywiœcie jest

Vincent
SV-382/SDV-2
WINCENT SIÊ CENI
Zestaw dekoderów obejmuje DD-EX i DTSES oraz DPLII, koñcówka mocy ma szeœæ kana³ów, zatem amplituner pracuje w systemie 6.1.
Na tylnym panelu jest bardzo interesuj¹co – albo
hi-endowo, albo ubogo – zale¿y, z której strony
spojrzeæ. Gniazda g³oœnikowe s¹ solidne i du¿e,
naturalnie akceptuj¹ tak¿e wtyki bananowe. Wej-

œcia wizyjne s¹ tylko trzy, dwa koaksjalne i jedno
œwiat³owodowe. Nie ma mo¿liwoœci przypisywania ich do innych urz¹dzeñ, ma³o tego, by uruchomiæ urz¹dzenie pod³¹czone cyfrowo, trzeba
na wyœwietlaczu wybraæ wejœcie np. “coaxial 1”.
Wejœcia wizyjne opisane s¹ konsekwentnie w ten
sam sposób. Na przyk³ad trzy wejœcia kompo-

obawa, ¿e przednie g³oœniki nie dadz¹ sobie rady
z sygna³ami z p³yty. Bas jest œwietnie po³¹czony ze œrednic¹, œciœle kontrolowany, jednoczeœnie g³êboki i... doœæ miêkki. W³¹czenie
dwóch kana³ów uwydatnia jeszcze ekspresjê góry i delikatnie os³abia bas. Ta, pozornie niewielka, zmiana akcentów powoduje, ¿e brzmienie
staje siê wyraŸnie twardsze.
Doœwiadczenia z samym amplitunerem pokazuj¹, ¿e to w³aœnie SV-382 jest sprawc¹ opisanego powy¿ej obrazu brzmieniowego. Nieco inaczej zachowuje siê sam SDV-2. Przede wszystkim
brzmienie góry i wy¿szego œrodka jest znacznie
³agodniejsze. Taka zmiana jest bardzo interesuj¹ca, bo nie znika analitycznoœæ, a dynamika pogarsza siê w niewielkim stopniu. Bas jest wydatny
i miêkki, ale wci¹¿ konkretny. Najwa¿niejsza jednak jest bardzo naturalna, zrównowa¿ona i dynamiczna œrednica. To w³aœnie œrednie czêstotliwoœci kreuj¹ w brzmieniu SDV-2 przestrzeñ,
œwietn¹ w kinie i co najmniej dobr¹ w stereo.
Obraz charakteryzuje siê du¿¹ plastycznoœci¹
i ³atwoœci¹ przechodzenia przez barwy. W ten

sposób uzyskano kapitalny efekt dynamiki wizji
bez nadmiernego przejaskrawiania kolorów.
Czerñ jest tylko poprawna.
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SV-S82/SDV2
Cena [z³]
Dystrybutor

7050
AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Solidne obudowy, dobre wykoñczenie, doœæ
klasyczne wzornictwo. Potê¿ny zasilacz i mocne
koñcówki mocy w amplitunerze, standardowa
elektronika i mechanika w odtwarzaczu.
Funkcjonalnoœæ
Amplituner ma tylko podstawowe wyposa¿enie
- brak OSD, konwertera wizji, uniwersalnego
pilota. Odtwarzacz z lepszym sterownikiem
i kompletem wyjœæ AV.
Brzmienie i obraz
DŸwiêk dynamiczny, z du¿¹ rol¹ ekspresyjnej
góry pasma. Znakomita analitycznoœæ i przestrzennoœæ, bardzo naturalny i œwietnie zintegrowany bas. W stereo dŸwiêk jeszcze bardziej
zdecydowany i twardy.
Obraz to równie¿ popis dynamiki - zmian barw.

DVD+amplituner KINO DOMOWE
Komponent, kompozyt i S-Video, a jako
premia VGA i progresywne skanowanie dla
sygna³ów RGB. SDV-2 ma dekodery DD
i DTS, a wiêc równie¿ analogowe wyjœcie 5.1.

W amplitunerze SV-382 wejœcia komponent s¹ a¿ trzy, oczywiœcie jest równie¿ wyjœcie
w tym standardzie. Wyposa¿enie w pozosta³e wejœcia, zarówno audio jak i wideo, nie jest
najbogatsze, ale jakoœæ gniazd g³oœnikowych zadowoli audiofilów.

Wielki transformator przyczynia siê do
tego, ¿e SV-382 mo¿e obs³ugiwaæ równie¿
4-omowe zespo³y g³oœnikowe.

Menu odtwarzacza ma wiele ustawieñ, sporo
z nich jest potrzebnych do kalibracji kana³ów
przy wykorzystywaniu wewnêtrznych dekoderów. Najwa¿niejsze, ¿e aspekty wizyjne s¹ w
komplecie. Zdalne sterowanie odtwarzacza wygl¹da znacznie lepiej od pilota amplitunera.
Amplituner SV-382
DANE TECHNICZNE

skanowane. PS w³¹cza siê z pilota, fakt, ¿e nie
trzeba w tym celu penetrowaæ ustawieñ menu,
jest du¿ym atutem. Oczywiœcie jest równie¿ uniwersalne z³¹cze SCART. Urz¹dzeniu zaaplikowano uk³ad potrafi¹cy dekodowaæ DD i DTS.
W konsekwencji na tylnym panelu mamy wyjœcie
5.1, ale zupe³nie niezale¿ne od stereofonicznej,
analogowej, parki RCA. Cyfrowe wyjœcia dostêpne s¹ w obydwu standardach.

Koñcówki mocy
6
Dekodery
DD, DD EX, DPLII, DTS, DTS-ES
Konwerter wideo
Wej. wideo 3xkomp., 6xkompozyt, 3xS-Video
Wyj. wideo 1xkomp., 1xkompozyt, 1xS-Video
Wej./wyj. analogowe audio 3xRCA/1xRCA
Wyjœcie gramofonowe
Wyj. na subwoofer
1(mono)
Wyj. na zewnêtrzny dekoder
6.1
Wyj. na zewn. koñcówki mocy
Wej. cyfrowe
2x koaks., 1x opt.
Wyj. cyfrowe
Wyjœcie s³uchawkowe
tak
Zaciski g³oœnikowe
zakrêcane
Pilot uniwersalny
Dostêpne kolory
srebrny
Minimalna imp. kolumn [Ω]
8
Moc znamionowa [W]
(1kHz, 0,8%THD, 8Ω)
6x100
Pobór mocy [W]
b.d.
Wymiary (SxWxG) [cm]
43x 18,5x 46
Masa [kg]
19

O dtwarzacz SDV-2
DANE TECHNICZNE

nent nosz¹ nazwy: “optical”, “coaxial1” i “AV3”.
Wyjœcie komponent jest naturalnie tylko jedno.
Wizyjnych wejœæ kompozytowych jest szeœæ, wyjœcie tylko jedno, a standard S-Video obejmuje
trzy wejœcia i jedno wyjœcie. Po pierwsze dziwna
jest dysproporcja pomiêdzy S-Video i kompozyt,
po drugie iloœæ wyjœæ jest niewystarczaj¹ca – ju¿
pod³¹czenie magnetowidu bêdzie k³opotliwe,
o rekorderze DVD nie wspominaj¹c. Pod wzglêdem analogowych wejœæ audio te¿ nie jest za bogato: trzy wejœcia, jedno wyjœcie i komplet 6.1
dla zewnêtrznego dekodera. Wyjœcie subwooferowe jest monofoniczne. SV-382 nie ma wyœwietlania funkcji na ekranie – to du¿y problem,
bior¹c pod uwagê cenê urz¹dzenia. Kalibracja
jest bardzo prosta i szybka, ustawienia pól
dŸwiêkowych DSP równie¿. Pilot jest nie-podœwietlany i nie-uniwersalny, z pewnoœci¹ nie pasuje do urz¹dzenia z 4400 z³.
SDV-2 jest jednym z niewielu odtwarzaczy na
rynku, w których kieszeñ pozostawiono w niemodnym miejscu, z lewej strony. Oczywiœcie
przedni panel jest metalowy i dopieszczony tak
samo jak front amplitunera. Klawisze obs³uguj¹ce
podstawowe funkcje s¹ ma³e i skromnie opisane,
zdecydowanie lepiej wiêc korzystaæ z pilota.
SDV-2 czyta DVD-V, VCD, SVCD, CD, HDCD,
CD-R/RW i MP3. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wyjœcia wizyjne: komponent, S-Video, kompozyt
i VGA, na którym sygna³y RGB s¹ progresywnie
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Czytane formaty

DVD-V, VCD, SVCD,
CD, HDCD, CD-R/RW, MP3
Dekodery
DD, DTS
Moc znamionowa
“high power”
Wyj. wideo 1xkomponent, 1x kompozyt,1xVGA
Wyj. audio
analogowe stereo, 5.1,
2xcyfrowe (koaks., opt.)
Pobór mocy [W]
28
Wymiary (SxWxG) [cm]
43x 7,2x 33
Masa [kg]
b.d.

43

