KINO D

Systemy audiowizualne

Philips nie zasypuje gruszek w popiele,
i z rynku audiowizualnego wyciska co siê
da, proponuj¹c zarówno bardzo proste
i tanie systemy, jak i zaawansowane,
relatywnie kosztowne konstrukcje.
Ma te¿ w swojej ofercie systemy
stereofoniczne, ale taki wybryk jak
MCD-908 zdarzy³ siê mu bodaj po raz
pierwszy, albo po raz pierwszy od bardzo
dawna. W zwartej formie wzorniczej
i gabarytowej zaproponowano zestaw do
kina domowego uzupe³niony dwoma
bardzo ambitnymi zespo³ami
g³oœnikowymi. W systemie nie ma
g³oœników efektowych, nie ma
subwoofera, nie ma bezprzewodowej
transmisji, za to w kolumienkach s¹
wstêgowe wysokotonowe, a we
wzmacniaczu... lampyyy!!!

Philips MCD-908
Kolumienka jest trójdro¿na. Wysokie tony
odtwarza przetwornik wstêgowy napêdzany
neodymowym magnesem – wstêgowy naprawdê,
neodymowy naprawdê. Pod nim znajduje siê kopu³kowy, tekstylny g³oœnik œredniotonowy. Przetwornik niskotonowy ma 15-cm œrednicy i membranê polipropylenow¹. Bas-refleks ulokowano
z ty³u, tam te¿ zastosowano solidne zaciski g³oœnikowe – pojedyncze, nie do systemu bi-wire, co
by³oby ju¿ szczytem perwersji, mo¿e oczekiwanej przez niektórych audiofilów-fundamentalistów, ale ci przecie¿ i tak Philipsa nie kupi¹,
wiêc...

T

en zestaw nie nale¿y do najtañszych, spodziewa³em siê wiêc, ¿e bêdzie sporo wa¿y³
i prezentowa³ siê bardzo wykwintnie. Rzeczywiœcie pud³o dŸwiga³em jêcz¹c wniebog³osy, nie
by³o du¿e, ale za to piekielnie treœciwe. To by³
ju¿ pierwszy punkt dla Philipsa. W zestawie s¹ dwa
tradycyjne, podstawkowe (czyli w praktyce rega³owe), zespo³y g³oœnikowe. Producent w swoich
materia³ach promocyjnych najbardziej stara siê
zwróciæ uwagê na ten element systemu. Kolumienki nie s¹ miniaturowe, mo¿na powiedzieæ,
¿e to pe³nowymiarowe “monitory”. Boczne œcianki zaokr¹glono, ty³, przód oraz boki pokryto lakierem uzyskuj¹c wysoki po³ysk, górê ozdobiono
tafl¹ szk³a.

Terminale we wzmacniaczu znacznie lepsze, ni¿
zwykle w urz¹dzeniach
tej klasy.

Zasilacz jest jeden,
ulokowany we wzmacniaczu, komunikacja
systemowa odbywa siê za
poœrednictwem wielopinowego przewodu.
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Elektronika znajduje siê w dwóch segmentach, które trudno jednoznacznie nazwaæ. Jednym z nich jest wzmacniacz mocy, który zawiera
równie¿ potencjometr g³oœnoœci, w³¹cznik sieciowy oraz, naturalnie, wyjœcia g³oœnikowe (równie¿ zakrêcane i bardzo masywne). W obudowie
wzmacniacza znajduje siê tak¿e zasilacz dla odtwarzacza DVD, obydwa elementy nale¿y po³¹czyæ specjaln¹ taœm¹. Na froncie odtwarzacza
zastosowano jedynie najbardziej istotne funkcje,
a wiêc obs³ugê napêdu, zak³adaj¹c s³usznie, ¿e
pozosta³e bêd¹ wybierane z pilota. Obydwa elementy tkwi¹ w solidnych, metalowych obudowach, których boki wykonane s¹ z tak samo ozdobnych paneli, jak czêœci obudów g³oœnikowych.
Zaskakuj¹cym faktem dotycz¹cym wzmacniacza jest ten, ¿e producent chwali siê doskona³¹
prac¹ koñcówki mocy w klasie D, a po w³¹czeniu
systemu wyraŸnie widzimy nagrzewaj¹ce siê lampy. To nie pomy³ka, w MCD-908 zastosowano
lampowy przedwzmacniacz. W³¹czenie systemu
powoduje pocz¹tek ¿arzenia siê lampek oraz
pod³u¿nych diod ulokowanych na krawêdziach
bocznych, które dla odmiany lansuj¹ kolor niebieski. Efekt wcale nie jest obciachowy, obydwa
Ÿród³a œwiat³a s¹ na to zbyt dyskretne. Z danych
producenta wiemy, ¿e moc wzmacniacza jest
ca³kiem potê¿na: 2x75W RMS. Zespo³y g³oœnikowe mo¿na wspomóc aktywnym subwooferem,
mamy bowiem monofoniczne (czyli standardowe)
wyjœcie z sygna³em najni¿szych czêstotliwoœci.
Tylny panel odtwarzacza DVD zosta³ znakomicie wyposa¿ony: HDMI, komponent, S-Video,
kompozyt, cyfrowe wyjœcia œwiat³owodowe
i koaksjalne oraz analogowe wyjœcie audio. Do
urz¹dzenia mo¿emy pod³¹czyæ równie¿ dodatkowe Ÿród³o, ale tylko audio, analogow¹ par¹ RCA.
Na tylnym panelu znalaz³y siê równie¿ wejœcia
antenowe (AM i FM), st¹d wiadomo, ¿e w tym
niewielkim pude³ku siedzi równie¿ tuner radiowy
zapamiêtuj¹cy 40 stacji i wyposa¿ony w RDS.

Systemy audiowizualne KINO DOMOWE
Trójdro¿ne monitory
to rzadkoœæ, ale
konstrukcja mia³a
byæ ambitna, no i jest.
Œrednie czêstotliwoœci
odtwarza tekstylna
kopu³ka, a wysokimi
tonami zajmuje siê
przetwornik
wstêgowy.

Zespo³y g³oœnikowe
robi¹ doskona³e
wra¿enie ju¿
samym wygl¹dem.
Maskownica ma
cienk¹ ramkê - jej
wp³yw na jakoœæ
dŸwiêku bêdzie
minimalny.

Wœród uk³adów wizyjnych znalaz³y siê elementy doœæ wyrafinowane, na z³¹czu HDMI wyprowadzono bowiem sygna³ o rozdzielczoœciach
1080i i 720p. Z poziomu menu jest nawet mo¿liwoœæ wybrania trybu progresywnego skanowania. Same dekodery wizyjne mo¿na uznaæ za
przeciêtne – 12 bitów/ 108MHz. System potrafi odczytywaæ nastêpuj¹ce formaty: DVD-V,
DVD+R/RW, VCD, SVCD, DivX, Picture CD,
MP3 i WMA.
Sterownik prezentuje siê kapitalnie. Panel frontowy jest metalowy, prosty, przyciski zosta³y na
nim jedynie “zarysowane” lub jak
kto woli “naciête”. Pomimo to
wszystkie funkcje daj¹ siê zmieniaæ
bez najmniejszego problemu, a komunikacja z urz¹dzeniami jest dobra nawet ze znacznej odleg³oœci
i niekorzystnego k¹ta.
Menu otrzyma³o prost¹ grafikê
znan¹ z wielu popularnych odtwarzaczy DVD dostêpnych na rynku
(równie¿ firmy Philips). Z niepokojem sprawdzi³em, czy da siê rozszerzyæ ekran do szerokoœci 16:9, ale
okazuje siê, ¿e s¹ wszystkie trzy
aspekty. W dziale audio mo¿na aktywowaæ lub wy³¹czyæ wyjœcia cyfrowe, to oczywiœcie mo¿e spowodowaæ nieco zamieszania. Za to okazuje siê, ¿e ten œwietny system radzi
sobie równie¿ z sygna³em HDCD,
odpowiedni dekoder trzeba jednak uruchomiæ. Filtrowanie cyfrowe dŸwiêku mo¿e odbywaæ siê przy standardowej czêstotliwoœci
44,1kHz lub opcjonalnej 88,2kHz. W menu znajdujemy równie¿ kilka trybów rozszerzenia stereofonicznego dŸwiêku za pomoc¹ prostego
uk³adu DSP, oprócz tego system zaopatrzony
jest w Dolby Digital i DTS. W systemie jest kilka
interesuj¹cych pozycji dotycz¹cych regulacji obrazu, wœród których znajduj¹ siê ostroœæ, gamma, nasycenie, wype³nienie i opóŸnienie luminancji - ca³kiem ciekawy i nawet poprawnie dzia³aj¹cy zestaw. Naturalnie urz¹dzenie ma w³¹cznik czasowy pozwalaj¹cy na zerwanie z ³ó¿ka
s³uchacza zarówno sygna³em z radia, jak i muzyk¹ z p³yty.
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rzmienie p³yt CD (równie¿ dobrze dostrojonego tunera radiowego) charakteryzuje siê
rozmachem, moc¹ i zdecydowaniem, chocia¿
sama œrednica wydaje byæ spokojna, zrównowa¿ona, liniowa i opanowana. Porównanie wielkoœci instrumentów, proporcji planów i uchwycenie
wymaganej g³êbi pokazuje du¿y audiofilski talent
tego systemu. Skraje pasma zosta³y wyeksponowane, jednak w sposób ani trochê nie zak³ócaj¹cy spójnoœci, bardzo wa¿nej dla ogólnego wra¿enia naturalnoœci. Wysokie tony s¹ dynamiczne
i ekspansywne, maj¹ zarówno du¿o mocy, szczegó³ów, jak i powietrza – s¹ naprawdê bogate
i wszechstronne, ale graj¹c g³oœno, chwal¹ siê tym
bez ogródek. DŸwiêk jest na szczêœcie bardzo
czysty, i metaliczne niepokoje s¹ zupe³nie marginalne. Bas te¿ zwraca uwagê – jest s¹¿nisty i powa¿ny. Przy trudnych do odtworzenia nagraniach okazuje siê, ¿e potrafi schodziæ bardzo nisko bez utraty kontroli, i bez nadmiernego zmiêkczania. Philips wychodzi obronn¹ rêk¹ z ca³kiem
trudnych sytuacji.
P³yty DVD pokazuj¹ pewne ró¿nice. Œrednica
zyskuje na znaczeniu, trac¹ góra i bas. Górze to
nie szkodzi, jest po prostu skromniejsza, a wci¹¿
wyrazista, jednak trochê szkoda, ¿e dó³ skracany
jest w³aœnie w kinie, i nie ma ju¿ wczeœniejszej
efektownej g³êbi. Ale nikt mu nie zarzuca, ¿e jest
ewidentnie zbyt s³aby – tyle ¿e dla przekonuj¹cej
pracy kinowej, przyda siê jednak subwoofer.
Przestrzennoœæ, zarówno z CD jak i DVD, jest co
najmniej bardzo dobra, ale najzupe³niej normalna,
nie podkreœlana dzia³aniem elektroniki. G³oœniki
wypada rozstawiæ zgodnie z regu³ami sztuki.
Za poœrednictwem wyjœcia HDMI da³o siê zobaczyæ obraz o znakomitej szczegó³owoœci elementów, dobrze rozci¹gniêtych i g³êbokich planach oraz efektownej dynamice. Przejœcia kolorystyczne by³y oczywiste, zdecydowane, ale te¿
p³ynne. Wype³nienie barw okaza³o siê odrobinê
zbyt agresywne i bezpardonowe. Zestaw pos³uguje siê bowiem nieco podrasowanymi kolorami
podstawowymi, przez co wszystkie elementy
maj¹ce uchodziæ za naturalne s¹ lekko przejaskrawione. Nie przeszkadza to jednak w czerpaniu
przyjemnoœci z ogl¹dania, taki rozmach i soczystoœæ mog¹ siê podobaæ.

ODTWARZACZ DVD
Formaty DVD-V, CD, VCD, SVCD, DVD+R/RW,
CD-R/RW, MP3, JPEG, WMA, DivX, Picture CD
Wy. wideo
HDMI, komponent, S-Video,
kompozyt
Z³¹cza SCART
Progresywne skanowanie
tak
Wy. analog. audio
1x RCA
We. analog. audio
1x RCA
Wy. cyfrowe
1x koaks., 1x opt.
Wy. subwooferowe
Wymiary (WxSxG)[cm]
25x9x18
Masa [kg]
2,3

Zestaw wyjœæ wizyjnych jest prawie w komplecie, na z³¹czu komponent otrzymamy sygna³ z progresywnym skanowaniem.

ZESPO£Y G£OŒNIKOWE
Pasmo przenoszenia
Impedancja [Ω]
Moc znamionowa [W]
Efektywnoœæ [dB]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]

80Hz-16kHz
4
75
b.d.
20,5x32,9x24
6,82/1 szt.

WZMACNIACZ MOCY
Moc znamionowa [W]
Wymiary (WxSxG)[cm]
Masa [kg]

2x 75(4Ω)
25x9x18
4,35

MCD-908
Cena [z³]
Dystrybutor

2500
PHILIPS POLSKA
www.

Najwa¿niejsze przy³¹cze wizyjne to dzisiaj
uniwersalne HDMI.
Choæ w systemie
nie ma aktywnego
subwoofera, to
producent
przewidzia³
mo¿liwoœæ jego
pod³¹czenia,
w tym celu
zaserwowano
stosowne wyjœcie.

Wykonanie i komponenty
Bardzo solidne i luksusowo wykonane obudowy, logiczna konstrukcja elementów, ambitne audiofilskie akcenty konstrukcyjne – wstêgowy tweeter i lampowy
przedwzmacniacz. HDMI w sekcji wizyjnej.
Funkcjonalnoœæ
Znakomite wyposa¿enie w wyjœcia. Prosta obs³uga,
a liczba funkcji ca³kiem pokaŸna. Rewelacyjny pilot.
Brzmienie i obraz
Bardzo dynamiczny obraz o nasyconych kolorach.
Brzmienie mocne, z neutralnym œrodkiem, bogat¹ gór¹ pasma i basem w doskona³ej kondycji. Do kinowych
efektów du¿ej mocy przyda siê subwoofer, ale do
muzyki jest niepotrzebny.

Zaciski g³oœnikowe s¹ bardzo solidne.
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