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ie liczy³em na zbyt wyrafinowany obraz,
tym milsza wiêc by³a niespodzianka, któr¹
sprawi³ KIT100. Ju¿ dziêki S-Video uda³o siê
otrzymaæ ¿ywe barwy, których kontury by³y
oczywiste, ale nie zanadto ostre. KIT100 nie ma
¿adnych regulacji obrazu, trzeba wiêc tylko uwa¿aæ, by nie przesadzaæ z ostroœci¹ projektora lub
monitora. Odwa¿niejszy ni¿ zwykle jest jedynie
kolor czerwony, ale ma to swoje plusy: potrafi
o¿ywiæ obraz bez nadmiernego wyostrzania
szczegó³ów i konturów. K³opoty z pikselizacj¹
pojawiaj¹ siê jedynie na du¿ych obszarach szaroœci.
Efekt dŸwiêku otaczaj¹cego jest najsilniejszy
na rysunku umieszczonym na pude³ku, w rzeczywistoœci jest znacznie s³abszy. Wiêkszoœæ dŸwiêków jest zogniskowana w planie przed s³uchaczem. Poniewa¿ NXT kalibrowane s¹ niezale¿nie
od Uni-Q, dobr¹ metod¹ dla wzmocnienia
dŸwiêku dookólnego jest znaczne podniesienie
poziomów g³oœnoœci tych pierwszych. Efekty s¹
wówczas za g³oœne, ale bo bokach rzeczywiœcie
tworz¹ siê namiastki przestrzennoœci. Symulowanie pracy g³oœnika centralnego równie¿ nie
jest bezproblemowe, udaje siê to ca³kiem nieŸle
w przypadku nagrañ koncertowych, p³ynnie roz-

KIT to skrót od “KEF Instant
Theatre” – czyli natychmiastowe
kino KEF-a. Ca³y system pochodzi
wiêc od jednego producenta i jest
sprzedawany w komplecie, chocia¿
nie dos³ownie z jednego pude³ka.
Ale to oczywiœcie nie wszystko, co
decyduje o “natychmiastowoœci”
kina KEF-a.
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roblemy instalacji i obs³ugi kina domowego s¹ tak dawne, jak sama koncepcja systemu wielokana³owego.
Pod³¹czenie piêciu (albo nawet wiêcej) g³oœników satelitarnych i subwoofera do amplitunera
ma wymiar nie tylko techniczny, ale i spo³eczny... chodzi wiêc równie¿ o zaakceptowanie “zagracenia” pomieszczenia g³oœnikami i przewodami przez ¿onê, dzieci i psa. Ten problem KEF
rozwi¹zuje radykalnie – w zestawie KIT100 s¹
tylko dwa g³oœniki satelitarne.
Choæ na rynku nie ma zbyt wielu urz¹dzeñ
czy systemów tego pokroju, to stereofoniczne
rozwi¹zanie “problemu kinowego” jest niezwykle popularne – znam wiele osób, które nie mog¹c
(nie chc¹c? – na jedno wychodzi) zainstalowaæ
piêciu g³oœników, poprzesta³y na dwóch, chocia¿
pod³¹czonych do amplitunera wielokana³owego;
kilku innych znajomych w komplecie z odtwarzaczem DVD z premedytacj¹ kupi³o wzmacniacz
stereofoniczny. W takich systemach nie pojawia
siê oczywiœcie dŸwiêk dookólny, ale jak pokazuje
¿ycie, wiele osób dla wygody godzi siê na ograniczenie transmisji do dwóch kana³ów. Innym powodem kupowania wzmacniaczy stereofonicznych mog¹ byæ oczywiœcie wysokie wymagania
co do jakoœci odtwarzana samej muzyki. Ale pomys³ KEF-a przeznaczony jest raczej dla “wygodnickich”, ni¿ dla audiofilów. Mimo obecnoœci
dwóch g³oœników satelitarnych, system wcale nie
jest zamkniêty w formacie dwukana³owym! Nie

ci¹ganych na scenie, gorzej jednak z typowymi
dialogami – aktorzy nie s¹ silnie zwi¹zani z ekranem.
Zgranie subwoofera z g³oœnikami jest doskona³e, i je¿eli basowej skrzyni nie widaæ, to mo¿emy zapomnieæ o jej istnieniu. KIT100 proponuje
dŸwiêk doœæ spokojny, rzeczowy i naturalny,
a jednoczeœnie ¿ywy. Góra nie jest zbyt ekspresyjna, ale œrednica okazuje siê mocna, za³adowana informacjami, a jednoczeœnie analityczna.
W œredniotonowych dŸwiêkach nie pojawia siê
nadmierna masa, dziêki temu równie¿ dynamika
zmian jest wystarczaj¹ca. Bas jest doœæ miêkki,
ale dobrze kontrolowany. Niskotonowe efekty
filmowe s¹ jednak dostatecznie potê¿ne, aby
w pe³ni zadowoliæ potencjalnych u¿ytkowników
tego typu systemów.
W podsumowaniu wypada odnieœæ siê jeszcze raz do jakoœci efektów przestrzennych – to
przecie¿ jest najwiêkszym wyzwaniem dla systemu zredukowanego do dwóch zespo³ów g³oœnikowych. “Otocz siê dŸwiêkiem, a nie g³oœnikami” – takie jest has³o promuj¹ce KIT100. Nie jest
jednak zaskoczeniem, ¿e aby otoczyæ siê
dŸwiêkiem naprawdê, trzeba otoczyæ siê g³oœnikami. KIT100 oczywiœcie nie gwarantuje dok³ad-
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nie takich samych rezultatów. Jednak s¹ one na
tyle dobre, ¿e usatysfakcjonuj¹ wielu “wygodnickich”, i stanowi¹ na pewno udany pocz¹tek dla
dalszych badañ w tym zakresie. KEF zapisuje siê
w historii kina domowego jako autor rozwi¹zania pionierskiego.

KIT100
Cena [z³]
7000
Dystrybutor
AUDIO CENTER
Wymiary (SxWxG) [cm] Kolumna: 11,9x 23,7x26
Jednostka centralna: 32,4x 5,9x26,2
Subwoofer: 17,6x39,8x 51,5

Wykonanie i komponenty
Piêkne wzornictwo, solidne metalowe obudowy, awangardowe technicznie i finezyjnie
wykonane zespo³y g³oœnikowe.
Funkcjonalnoœæ
Prosta obs³uga, podstawowe funkcje menu,
banalne pod³¹czenia, skromny pilot. Ograniczona iloœæ wyjœæ i wejœæ. Jest progresywne skanowanie. Nie czyta VCD.
Brzmienie i obraz
DŸwiêk tonalnie zrównowa¿ony, naturalna
œrednica, spokojna góra, doskonale zintegrowany i dobrze rozci¹gniêty bas. Efekty otaczaj¹ce
nie tak wyraziste jak z systemu 5.1, ale daj¹ce
satysfakcjonuj¹c¹ porcjê kinowej przestrzennoœci.

System KINO DOMOWE
Subwoofer systemu
KIT100 zawiera wszystkie
systemowe wzmacniacze.
Po³¹czenia pomiêdzy
jednostk¹ centraln¹
i kolumnami odbywaj¹ siê za
poœrednictwem specjalnych
gniazd i kabli (wszystkie
w komplecie).
miejscu przetworników NXT, które nadaj¹ siê
do tej roli doskonale. Zreszt¹ samo po³¹czenie
technologii Uni-Q z NXT jest czymœ dot¹d niespotykanym. Zespo³y g³oœnikowe systemu KIT
100 s¹ tylko dwa, ale za to jakie!
Jednostka centralna jest maleñka, ale bardzo
ciê¿ka. PokaŸna masa nie wynika jednak z wielkoœci zasilacza (bo wzmacniacze znajduj¹ siê
w obudowie subwoofera), ale z rodzaju obudowy – ca³e chassis jest zrobione z aluminiowych,
odlewanych czêœci, które precyzyjnie po³¹czono.
Wykoñczenie obudowy te¿ jest efektowne, bo
zachowuje naturaln¹ barwê metalu, starannie
“szczotkowanego”. Dwie p³ytki pleksi przykrywaj¹ kieszeñ i wyœwietlacz. Display nie jest zbyt
du¿y i ma niewielk¹ jasnoœæ, czytelnoœæ nie jest

nie pomiêdzy nim a jednostk¹ centraln¹ odbywa
siê za poœrednictwem specjalnego przewodu zakoñczonego wielopinowymi wtyczkami. Oprócz
wspomnianego wejœcia (i analogowych gniazd audio), na tylnym panelu subwoofera jest tylko wielopinowe wyjœcie do wyprowadzenia wzmocnionych sygna³ów audio na g³oœniki. Obudowa modu³u basowego jest w¹ska, g³êboka i umiarkowanie wysoka. Na froncie ma lustro, a 25-centymetrowy g³oœnik znalaz³ siê z boku, i pracuje
w komorze zamkniêtej. Urz¹dzenie stoi na czterech wysokich, gumowych nó¿kach.
Zespo³y satelitarne mog¹ staæ na swoich stopach, ale bardziej efektowne bêdzie ich zamocowanie do wolnostoj¹cych standów. Stojaki s¹
w¹skie, równie¿ wykonane z aluminium i bardzo

Na wyjœciu komponent jednostki centralnej KIT100 dostêpne jest progresywne
skanowanie. Pozosta³e wejœcia i wyjœcie ograniczaj¹ siê do standardów kompozyt i S-Video.
wiêc rewelacyjna. Klawisze funkcyjne s¹ maleñkie
a ich opisy mikroskopijne, do obs³ugi lepiej wiêc
u¿ywaæ pilota. Sterownik jest standardowy.
Wyjœcia wideo s¹ trzy: kompozyt, S-Video
i komponent, na tym ostatnim mo¿emy ustawiæ
sygna³ skanowany progresywnie. Wejœcia wizyjne s¹ tylko dwa (S-Video i kompozyt), a urz¹dzenie nie ma konwersji wizji – producent poleca podwójne po³¹czenie z monitorem. Oczywiœcie jest tak¿e SCART,
dzia³aj¹cy w dwie strony i naturalnie wyposa¿ony w RGB. Do dyspozycji cyfrowego sygna³u audio mamy cztery
wejœcia (w tym a¿ trzy elektryczne)
i jedno wyjœcie (œwiat³owodowe).
Analogowe sygna³y audio pod³¹czamy przez trzy wejœcia i jedno
wyjœcie, które, co ciekawe, znalaz³o
siê na tylnym panelu subwoofera.
Wzmacniacze znajduj¹ siê w³aœnie
w obudowie subwoofera, a po³¹czeKa¿dy z systemowych
satelitów zawiera dwudro¿ny
uk³ad Uni-Q i panel NXT, którego
zadaniem jest kreowanie dŸwiêku
otaczaj¹cego. Kolumny mo¿na ustawiæ na
“pó³kowych” stojakach lub na wysokich,
aluminiowych standach.
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starannie polakierowane. Przewód (przeci¹gniêty od subwoofera), wraz ze specjaln¹ wtyczk¹,
przechodzi wewn¹trz standu, jest wiêc praktycznie niewidoczny.
Dekoder dŸwiêku dookólnego obejmuje DD,
DPLII i DTS, czyli zestaw minimalny. Czytnik potrafi odtworzyæ DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW,
CD-R/RW, MP3 i JPEG. Przykry jest tylko fakt,
¿e urz¹dzenie nie poradzi sobie z popularnym
VCD. Ustawienia w menu s¹ banalne i jest ich
niewiele. Zastosowano standardowe aspekty, ale
nazwano inaczej: widescreen, bigscreen i standard TV. Konieczne jest równie¿ zadeklarowanie
wyjœciowego standardu wizyjnego, mamy wybór
pomiêdzy komponent a kompozyt/ S-Video. Progresywne skanowanie w³¹czane jest niezale¿nie.

DANE TECHNICZNE

chodzi te¿ o to (co mo¿na spotkaæ w niektórych
nowych systemach), ¿e opcja podstawowa zawiera amplituner wielokana³owy, ale tylko dwa
g³oœniki, a pozosta³e mo¿na sobie dokupiæ w
przysz³oœci; ani te¿ o to, ¿e procesory wygeneruj¹ wirtualny dŸwiêk dookólny za pomoc¹
dwóch przednich g³oœników. Tajemnica zespo³ów g³oœnikowych systemu KIT100 polega na
tym, ¿e obs³uguj¹ one zarówno kana³y przednie,
jak i efektowe... Jakim cudem? Z przodu, za metalow¹, okr¹g³¹ siatk¹ kryje siê uk³ad, którego
mogliœmy siê po KEF-ie spodziewaæ - Uni-Q,
z³o¿ony z 10-cm przetwornika nisko-œredniotonowego oraz 10-mm kopu³ki wysokotonowej. Uk³ad
znajduje siê w metalowym kubku tworzonym przez
dwie czêœci aluminiowej obudowy. Ku ty³owi
obudowa siê zwê¿a, ale wcale nie koñczy tam,
gdzie koniec ma sam kubek uk³adu Uni-Q - pojawia siê du¿y, p³aski “ogon”, którego powierzchnie zas³oniêto maskownicami. To nie wzorniczy
wybryk, chocia¿ sam wygl¹d te¿ jest ciekawy –
z ty³u znajduje siê panel przetwornika NXT!
Panele NXT co prawda nie zdoby³y sobie
uznania wœród konstruktorów zespo³ów g³oœnikowych wysokiej klasy, ale do ich niew¹tpliwych
zalet zaliczyæ nale¿y nie tylko p³ask¹ formê, nie
wymagaj¹c¹ te¿ zastosowania obudowy, ale i z
w³aœciwoœci œciœle akustycznych – bardzo szerokie rozpraszanie i zdolnoœæ do równomiernego
nasycania pomieszczenia promieniowanym przez
nie dŸwiêkiem. Zastosowanie paneli NXT w sposób zaproponowany przez KEF-a jest zarówno
nowatorskie, jak i w pe³ni uzasadnione ogóln¹
koncepcj¹. Do paneli dostarczany jest sygna³ kana³ów efektowych, a promieniowanie kierowane
w stronê bocznych œcian pomieszczenia, gdzie
fale s¹ dalej odbijane, rozpraszane i docieraj¹ do
s³uchacza z wielu kierunków. Nawet je¿eli spotykamy systemy generuj¹ce dŸwiêk kana³ów efektowych poprzez dzia³anie dodatkowych, specjalnych g³oœników w obudowach satelitów przednich, to nigdzie jeszcze nie widzieliœmy w tym

Formaty

DVD-V, DVD+R/RW, DVD-R/RW,
CD-R/RW, MP3, JPEG
Dekodery
DD, DTS, DPLII
Moc znamionowa
“high power”
Wej./wyj. audio
3/1
Wej./wyj. wideo kompozyt
2/1
Wej./wyj. S-Video
2/1
Wej./wyj. komponent
-/1
Wej. cyfrowe
4 (1x opt., 3x koaks.)
Wyj. cyfrowe
1 (optyczne
Progresywne skanowanie
tak
Z³¹cze SCART (RGB)
1
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