
Dwa przedstawione
systemy s¹ audiowizu-
alnymi kombajnami
z niemal audiofilskimi
aspiracjami. A wypro-
dukowa³y je firmy,
które dla dŸwiêkowych
purystów nie s¹ idola-
mi. Taki ruch pod pr¹d
nie jest jednak szczytem
absurdu: w dobie
wielokana³owoœci,
kompresowania,
dekodowania, unifikowa-
nia, instalowania i otacza-
nia, coraz czêœciej spoty-
kamy siê z postaw¹ u¿yt-
kowników, którzy
powy¿sze umiejêtnoœci maj¹
w g³êbokim powa¿aniu,
chcieliby za to w³o¿yæ p³ytê do
urz¹dzenia, które siê nie
zepsuje i pos³uchaæ muzyki
z jakoœci¹, od której nie
zwiêdn¹ im uszy.
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Komplet sk³ada siê z czterech ele-
    mentów: jednostki centralnej, dwóch
      zespo³ów g³oœnikowych oraz ak-

tywnego subwoofera. Komponenty wyko-
nano wedle najnowszej mody, maj¹ one
bardzo proste kszta³ty i niewiele ozdobni-

ków. Na tle zasadniczego minimalizmu formy wy-
eksponowano tylko niebieskie œwiate³ka (o nich za
chwilê), jednak najmocniej na wra¿liwoœæ nabywcy
bêdzie oddzia³ywaæ b³yszcz¹cy lakier “fortepianowy”,
który pokrywa prawie wszystkie powierzchnie.

Ultraw¹ski panel jednostki centralnej zawiera
zaledwie kilka przycisków funkcyjnych oraz szcze-
linê na p³ytê, jej wk³adanie i wyjmowanie odbywa
siê tak jak w samochodowych odtwarzaczach.
W tym wypadku takie rozwi¹zanie niekoniecznie
przysparza systemowi elegancji. Po w³¹czeniu p³yty
d³ugo nie mog³em znaleŸæ regulatora natê¿enia
dŸwiêku, uda³o siê to dopiero po zg³êbieniu za³o-

Sêk w tym, ¿e owi u¿ytkowni-
 cy niemal nie odró¿niaj¹ DVD
od CD (o egzotycznych SACD

i DVD-A nie wspominaj¹c). Na
wprost takim oczekiwaniom
wychodz¹ producenci, oferuj¹c
proste dwukana³owe systemy,
w których jest napêd wizyjny (lub
DVD, jak kto woli) i tylko
stereofoniczna para g³oœników. Inaczej
mówi¹c, mamy do czynienia z “wie¿a-
mi”, powalaj¹cymi równie¿ ogl¹daæ
filmy. Ale to nie wszystko. W przedsta-
wionych systemach producenci wspiêli
siê na szczyty swych technologicznych
mo¿liwoœci, by zaoferowaæ dobry
dŸwiêk. Oczywiœcie do prawdziwego
audiofilizmu jeszcze daleko, ale od
standardowego brzmienia marketowych
zestawów ju¿ uda³o siê odci¹æ.

Na koniec kwestia dla pewnej czêœci
konsumentów (tej ³adniejszej)
z pewnoœci¹ kluczowa – wygl¹d.
Zarówno LG J10HD jak i Philips MCD-
908 zosta³y dopracowane wzorniczo
w najmniejszych szczegó³ach i z równ¹
starannoœci¹ wykonane. Na nasze
szczêœcie (chyba równie¿ zainteresowa-
nych) ró¿nice w koncepcjach s¹
ogromne – bêdzie w czym wybieraæ.

¿eñ funkcjonalnych, jakie powierzono górnej po-
wierzchni urz¹dzenia. Na nim w³aœnie znajduje siê
panel dotykowy o œrednicy ok. 10 cm, elegancko
podœwietlony na niebiesko, za pomoc¹ którego
zmieniamy nie tylko poziom g³oœnoœci, ale równie¿
nawigujemy po zawartoœciach p³yt (oraz innych fun-
kcjach). Efekt tych dzia³añ widoczny jest na sporym,
matrycowym wyœwietlaczu, pokazuj¹cym informacjê
w nieco komputerowym stylu. U¿ytkownik wêdruje
niejako pomiêdzy plikami, zamiast przesuwaæ siê
po œcie¿kach muzycznych czy wizyjnych.

Zestaw J10HD figuruje w ofercie LG jako system s³u¿¹cy do odtwarzania
wielokana³owych p³yt w systemie kina domowego. Produkt ten wepchniêto do

tego dzia³u nieco na si³ê, bo J10HD jest zdecydowanie czymœ mniej... i czymœ
wiêcej, ni¿ tylko standardowym kompaktowym kinem. Choæ dwa g³oœniki

teoretycznie pozwoli³yby zakwalifikowaæ ten zestaw do linii zestawów
stereofonicznych, to równie¿ takie miejsce w katalogu nie by³oby optymalne. To

po prostu nowy gatunek, powsta³y na skutek mutacji audiowizualnych genów.

Tylny panel jednostki centralnej nie zawiera
zbyt wielu przy³¹czy - jest kabel ³¹cz¹cy
urz¹dzenie z subwooferem oraz wyjœcia
HDMI...

...ale z ty³u subwoofera ulokowano wszystkie
potrzebne wyjœcia, jest nawet z³¹cze SCART.

J10HDLG
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W obudowie subwoofera zawarte zosta³y
wzmacniacze, dekodery, przedwzmacniacz, itd.
Urz¹dzenie steruj¹ce komunikuje siê z subwoofe-
rem za poœrednictwem specjalnego, wielopinowe-
go przewodu. Jedynym wyjœciem z napêdu jest
HDMI, pozwalaj¹ce na wys³anie na monitor sygna³u
AV wysokiej jakoœci i rozdzielczoœci. Rozwi¹zanie
z bezpoœrednim wyjœciem HDMI wydaje siê jak naj-
bardziej uzasadnione i udane, tym bardziej, ¿e jak
siê dowiadujemy z instrukcji obs³ugi, rozdzielczoœæ

mo¿e osi¹gaæ 720p i 1080i. Widaæ wiêc, ¿e urz¹-
dzenie dysponuje równie¿ progresywnym
skanowaniem. Z boku napêdu, w miniaturo-
wej wnêce, zlokalizowano wyjœcie s³uchaw-
kowe (mini jack) oraz z³¹cze USB, pozwalaj¹-
ce na pod³¹czenie np. aparatu fotograficzne-
go czy przenoœnej pamiêci.

Subwoofer to czarny prostopad³oœcian,
który zdobi niebieskie kó³ko. Na tylnym pa-
nelu mamy wylot bas-refleksu, przetwornik
znajduje siê na bocznej œciance urz¹dzenia
pod zwyczajn¹, polakierowan¹ na czarno,
metalow¹ siatk¹ – ten szczegó³ trochê nie
pasuje do eleganckiej ca³oœci. Z subwoofera
mo¿emy wyjœæ wizyjnym z³¹czem kompo-
nent, kompozytem lub wykorzystaæ umiesz-
czony tam SCART. Oprócz tego znajdujemy
trzy wejœcia audio: analogowe RCA, cyfrowe
œwiat³owodowe oraz analogowe mini jack dla
przenoœnego odtwarzacza mp3. Zespo³y
g³oœnikowe lewy i prawy ³¹czone s¹ z subwo-
oferem za pomoc¹ niezwykle oryginalnego
przewodu: RS-232 (a raczej taka sama wtycz-
ka i rozstaw pinów) od strony modu³u baso-
wego i unikalne dwupinowe z³¹cza biegn¹ce
do wejœæ g³oœnikowych. Kolumienki s¹ zgrab-
na, maj¹ w¹skie fronty, ale znaczn¹ wyso-

koœæ i g³êbokoœæ. Ka¿da z nich ma trzy przetworni-
ki - dwa 6-cm nisko-œredniotonowe oraz 19-mm
tekstyln¹ kopu³kê, znajduj¹c¹ siê najni¿ej. Membra-
ny nisko-œredniotonowych s¹ wklês³e, polakiero-
wane na czarno, st¹d ich materia³ jest trudny do
zidentyfikowania. Co ciekawe, odcinaj¹ siê od obu-
dowy jedynie cienk¹ srebrn¹ obwódk¹ wystêpuj¹-
c¹ w miejscu, gdzie zwykle pracuje grubsze zawie-
szenie.

G³oœniki nie
maj¹ maskownic,
ale wygl¹daj¹
piêknie. Kopu³ki
s¹ z jedwabiu,
a œredniotonowe
maj¹ tajemnicze
wklês³e membrany.

Z boku g³ównego
urz¹dzenia s¹ dwa
niezwykle po¿y-
teczne przy³¹-
cza: port USB
(pozwalaj¹cy np.
obejrzeæ zdjêcia)
oraz wyjœcie
s³uchawkowe.
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W systemie mo¿emy odczytywaæ nastêpuj¹ce
rodzaje p³yt i formatów: DVD-V, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, CD, VCD, CD-R/RW, MP3, JPEG,
WMA i DivX. Jednak najciekawszym i najbardziej
niezwyk³ym elementem wyposa¿enia jest twardy
dysk o pojemnoœci 80GB. HDD nie pozwala na
rejestrowanie formatów CD i DVD, zapisuje
JPEG, WMA, MP3 i DivX., ale mo¿na przelaæ da-
ne z p³yty CD na HDD, ripuj¹c j¹ jednoczeœnie
do postaci MP3. Wówczas mo¿na równie¿ u¿yæ
bazy danych firmy Gracenote, która zosta³a wpi-
sana do pamiêci urz¹dzenia. Nagrania zapisane
na twardym dysku mo¿na skatalogowaæ wedle
wielu kategorii (artysta, album, rok wydania, ga-
tunek, ulubiona lista odtwarzania). Gracenote to
bodaj najwiêkszy na œwiecie specjalista od do-
starczania takich danych. W bazie zapisanej
w pamiêci urz¹dzenia jest znakomita wiêk-

Cena [z³] 2300
Dystrybutor LGE POLSKA

www.lge.pl

Wykonanie i komponenty
Mocne obudowy w czarnym, b³yszcz¹cym lakierze.
Znakomity wygl¹d finalny podkreœlony oœwietleniem
i efektownymi manipulatorami. Zespo³y g³oœnikowe
zawieraj¹ interesuj¹ce przetworniki.

Funkcjonalnoœæ
Dobre wyposa¿enie w przy³¹cza, œwietny pomys³
z HDD i ripowaniem muzyki. Doskona³y, du¿y, funk-
cjonalny  manipulator na górnej p³ycie urz¹dzenia.
Proste i przejrzyste menu, ³atwa obs³uga, udany pilot.

Brzmienie i obraz
Kapitalny obraz przy u¿yciu HDMI, s³abszy za poœred-
nictwem komponent. Miêkkie, roz³o¿yste brzmienie
z p³yt CD, okraszone delikatnymi, rozdzielczymi wy-
sokimi tonami. Muzyczne DVD z pomoc¹ trybów DSP
s¹ Ÿród³em efektownej przestrzennoœci.

J10HD
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Obraz jest wrêcz znakomity – o ile opuszcza
urz¹dzenie za poœrednictwem z³¹cza HDMI.

Równowaga barw wydaje siê idealna, nawet bar-
dzo trudne rejestracje nie s¹ w stanie przekonu-
j¹co wykazaæ, ¿e któryœ z kolorów jest odwa¿niej-
szy od pozosta³ych. Odciêcia miêdzy plamami s¹
mo¿e delikatnie pogrubione, konturom brakuje
finezyjnej cienkoœci, na szczêœcie urz¹dzenie nie
ma tendencji do rysowania kresek tam, gdzie ich
byæ nie powinno. Dynamika jest bardzo dobra,
czytelnoœæ planów (a szczególnie przedniego)
równie¿. Czarny jest kapitalnie g³êboki. Paleta
odcieni szaroœci daje nadziejê na dobry kontrast
z monitora lub projektora. Niestety, po pod³¹-
czeniu monitora za poœrednictwem wyjœcia kom-
ponent obraz jest znacznie gorszy, kolory trac¹
wyrazistoœæ,  dynamika spada,  a  odrêbnoœæ
przedmiotów i postaci z pierwszego planu nie
jest ju¿ tak oczywista.

DŸwiêk z systemu jest bardzo potê¿ny, wrêcz
zniewalaj¹cy i onieœmielaj¹cy. Subwoofer syste-
mowy wykonuje swoj¹ robotê z wielkim przeko-
naniem, niskie tony rozlewaj¹ siê po ca³ym po-
mieszczeniu jak tsunami, niby dyskretnie, ale jed-

nak z niszczycielsk¹ si³¹. Có¿, nie ma co ukry-
waæ, bas jest zmiêkczony, zasadnicze kontury
dŸwiêków s¹ jednak uratowane, przede wszyst-
kim dziêki bardzo dobremu po³¹czeniu basu ze
œrednic¹. Nie wyczuwamy tam ¿adnego os³abie-
nia, muzyka stanowi ca³oœæ nawet gdy subwoofer
odstawimy kilka metrów od ka¿dej kolumn (jes-
teœmy ograniczeni d³ugoœci¹ przewodów). Sama
œrednica jest doœæ neutralna, doœæ cicha, ale pod-
stawowymi informacjami ³adnie wychodz¹ca do
przodu. Wysokie tony s¹ delikatne, nie ma
w nich œladu metalicznoœci, bez trudu wychwyci-
my wszystkie niuanse, szczególiki i odcienie, bez
nara¿ania siê na zgrzytliw¹ zadziornoœæ.

Wszystkie powy¿sze uwagi dotycz¹ p³yt CD,
kr¹¿ki DVD (szczególnie muzyczne) odtwarzane
s¹ trochê inaczej. Przede wszystkim konieczne
jest znaczne podniesienie poziomu g³oœnoœci, co
jest pewn¹ niedogodnoœci¹. Bas skraca siê, dziê-
ki temu œrednica wydaje siê pe³niejsza, a góra
bardziej wyeksponowana i zdecydowana. Poza
tym korzystanie z wielokana³owych proceso-
rów powoduje, ¿e dŸwiêk jest znacznie efek-
towniej rozprowadzony po pomieszczeniu, prze-

strzennoœæ jest po prostu kapitalna, co przy nie
najgorszej analitycznoœci daje znakomity efekt
koñcowy.

Formaty DVD-V, CD, VCD, DVD+R/RW,
DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, DivX

Wy. wideo HDMI, komponent, kompozyt
Z³¹cza SCART 1x
Progresywne skanowanie tak
Wy. analog. audio -
We. analog. audio 1x RCA, 1x mini jack
Wy. cyfrowe 1x opt.
Wy. subwooferowe tak
Moc znamionowa [W] 2x75 (4Ω)
Wymiary (WxSxG)[cm] 32,6x7,8x21,5
Masa [kg] 3,1

JEDNOSTKA CENTRALNAJEDNOSTKA CENTRALNAJEDNOSTKA CENTRALNAJEDNOSTKA CENTRALNAJEDNOSTKA CENTRALNA

Pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz
Impedancja [Ω] 4
Moc znamionowa [W] b.d.
Efektywnoœæ [dB] 82
Wymiary (WxSxG)[cm] 10,4x32,8x21,6
Masa [kg] 2,9

ZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWEZESPO£Y G£OŒNIKOWE

Pasmo przenoszenia 165Hz-1500Hz
Moc znamionowa [W] b.d.
Wymiary (WxSxG)[cm] 21,6x32,8x21,7
Masa [kg] 2,9/I szt.

SUBWOOFERSUBWOOFERSUBWOOFERSUBWOOFERSUBWOOFER

HDMI zastosowany w J10HD da sobie radê
nawet z sygna³em o rozdzielczoœci 1080i.

Komunikacja subwoofera z g³oœnikami
odbywa siê za poœrednictwem przewodu
zakoñczonego wtyczk¹ identyczn¹ jak w RS-
232, po stronie g³oœników s¹ ma³e wtyki do
z³udzenia przypominaj¹ce te stosowane
niegdyœ w rodzimych radiomagnetofonach
i kolumnach.

szoœæ popularnych na œwiecie albumów (nie tylko
w USA), brakuje jednak informacji, jak z up³y-
wem czasu dane te bêd¹ uzupe³niane. Przegl¹-
darki serwowane do œcie¿ek lub fotografii zare-
jestrowanych w folderach s¹ bardzo czytelne,
podœwietlana patelnia pozwala na szybkie znale-
zienie w³aœciwego. Menu urz¹dzenia, mimo mno-
goœci funkcji, jest bardzo proste, w zasadzie nie
uda³o siê w nim znaleŸæ niczego, co by³oby god-
ne podkreœlenia.

Choæ J10HD jest systemem 2.1, to zosta³ za-
opatrzony w wielokana³owe dekodery: DTS
i Dolby Digital. Zaaplikowano te¿ DTS2.0 oraz
kilka trybów procesora dŸwiêku. Mo¿liwoœæ po-
szerzenia bazy dŸwiêkowej zawdziêczamy opcji
VMS, a próbê uzyskania brzmienia czystego i re-
alistycznego trybowi XTS Pro.

Pilot ma wiele przycisków, których topogra-
fia, kszta³ty i kolory daj¹ u¿ytkownikowi znako-
mite mo¿liwoœci zarz¹dzania zestawem. Potrafi
równie¿ obs³ugiwaæ telewizor marki LG w zakre-
sie najbardziej podstawowych funkcji.

Potê¿ny
bas-
refleks
promie-
niuje
z tylnej
œcianki
subwoo-
fera.


