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Oferta systemów wielokana³owych Pioneera
zosta³a w tym roku ca³kowicie odœwie¿ona. Jednak na

pierwszy rzut oka RCS-515H prezentuje siê tradycyjnie,
rzek³bym skandalicznie tradycyjnie. Jednostkê centraln¹

stanowi DVD-amplituner, w systemie jest sporawy
subwoofer i ma³e (ale nie ultraminiaturowe) g³oœnikowe

satelity. Jednak po chwili okazuje siê, ¿e ów DVD-
amplituner nie jest taki zwyczajny, bo zawiera tak¿e
rekorder DVD i twardy dysk, za to w subwooferze s¹

wzmacniacze dla wszystkich kana³ów. A co najwa¿niejsze,
z satelitami mo¿na wyczyniaæ cuda.

Pioneer
 RCS-515H

Sterownik
Pioneera

jest tradycyjnie
pstrokaty.

Jednostka centralna to czarno-srebrny klocek
z szuflad¹ w tradycyjnym miejscu, du¿ym wy-
œwietlaczem i obowi¹zkow¹ klapk¹ na dole.

   Pod ni¹ ukryto zestaw przycisków, podrêczne
wejœcie AV oraz z³¹cze i.Link dla kamery cyfro-
wej. Twardy dysk ma pojemnoœæ 160GB, co
w przypadku Pioneera oznacza bardzo d³ugie
czasy mo¿liwej rejestracji: od 23 do 455 godzin,
w zale¿noœci od tego, który z oœmiu trybów zo-
stanie wybrany. Umiejêtnoœæ pakowania danych
przyda³a siê równie¿ w przypadku nagrywalnych
p³yt, w formatach DVD-R/RW i DVD-RAM mo¿-
na zapisaæ nawet 10 godzin materia³u wizyjnego.
Urz¹dzenie potrafi nagrywaæ tak¿e w DVD+R/
RW, jest wiêc w tym wzglêdzie w pe³ni uniwer-
salne. Wœród czytanych formatów s¹ VCD,
SVCD, DivX, WMA, MP3 i JPEG.

Sztandarowym wyjœciem jest jak zwykle
HDMI, i to ze skalowaniem do 1080p. Kompo-
nentowa trójka jest równie¿, rozdzielczoœci nie
podano, ale trzeba siê spodziewaæ 1080i lub
720p. Zaaplikowano pe³n¹ pêtlê dyskretnych
gniazd AV, na któr¹ sk³adaj¹ siê: analogowe z³¹-
cze audio, wizyjne kompozyt i S-Video. Nieza-
le¿nie od tego s¹ dwa SCART-y. Cyfrowe wyjœcie
dŸwiêkowe jest jedno – elektryczne. Dwa osob-
ne porty s³u¿¹ do przewodnika po programach
Guide Plus+ oraz do pod³¹czenia sterowania in-
nymi urz¹dzenia Pioneera.

Instrukcja obcesowo opisuje funkcje systemu
(wiêkszoœæ w jednostce centralnej), a i tak ma
prawie 250 stron. Jest wiêc siê czym bawiæ. Jed-
nak nie zainteresowanych klikaniem po funkcjach
menu spieszê zapewniæ, ¿e mo¿na sobie to pra-
wie ca³kowicie darowaæ, urz¹dzenie dzia³a te¿

Dekodery i wzmacnia-
cze znajduj¹ siê
w subwooferze. St¹d
rozchodz¹ siê wiêc
przewody na poszcze-
gólne g³oœniki.

bez wg³êbiania siê w jego wszystkie opcje.
Szczególnie cieszy fakt, ¿e zamieszania unikniêto
podczas wyborów wizyjnych formatów rejest-
racji, Pioneer robi to we w³asnym zakresie i tyl-
ko wyraŸna ingerencja u¿ytkownika mo¿e to
zmieniæ. Jedynym elementem obs³ugi, do które-
go mo¿na siê przyczepiæ, jest sterownik, prze³a-
dowany liczb¹ kolorów i klawiszy. Urz¹dzenie
dostarczane jest z zewnêtrznym wyœwietlaczem,
zawieraj¹cym równie¿ najwa¿niejsze przyciski.

Jednostka centralna to w istocie
systemowa wersja jednego z doskona³ych
uniwersalnych rekorderów Pioneera.
Na wyjœciu HDMI dostajemy 1080p.

Dodatkowym elementem systemowym
jest wyœwietlacz, który pod³¹czony

specjalnym przewodem i wyposa¿ony
w podstawowe przyciski funkcyjne

pozwala na wygodne sterowanie.
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DŸwiêk w klasycznym rozstawieniu 5.1 by³ bardzo przejrzysty, zwiew-
ny. Wra¿enie lekkoœci i nienapastliwoœci wynika po czêœci ze spokoj-

nej, jedwabistej góry pasma. Bas w zakresie s¹siaduj¹cym ze œrednic¹ jest
lekko wyciszony, ni¿ej robi siê bardziej miêsisty, ale trochê traci rzeczo-
woœæ. Si³a i wywa¿enie œrednicy jest odpowiednie, nie dokucza ani jej wy-
szczuplenie czy krzykliwoœæ, ani nosowoœæ i pogrubienie.

W zestawieniu “stereofonicznym”, czyli ustawieniu dwóch trzyg³oœni-
kowych s³upków, tonalny charakter brzmienia praktycznie siê nie zmieni³,
oprócz tego, ¿e bas lepiej przykleja³ siê do œrednicy. Efekty przestrzenne
w tej opcji s¹ oczywiœcie ograniczone, ale wci¹¿ interesuj¹ce. Zestaw po-
trafi doskonale zagospodarowaæ œrodek sceny, plastycznoœæ przedniego
planu i wyrazistoœæ dialogów s¹ nawet lepsze ni¿ przy 5.1.

Obraz nie zaskakuje – jest bardzo dobry. Bez ¿adnych regulacji udaje
siê osi¹gn¹æ znakomit¹ ostroœæ, œwietny kontrast oraz naturalne odcienie
kolorów. Jednostka centralna z tego systemu œmia³o mo¿e konkuro-
waæ w tej dziedzinie z odtwarzaczami DVD wysokiej klasy. Urz¹dzenie jest
zreszt¹ systemow¹ wersj¹ jednego z lepszych rekorderów Pioneera. Wypa-
da wiêc dodaæ, ¿e kopie robione na dysku s¹ znakomite w trybach wysokiej
jakoœci, ale poprawne nawet w najd³u¿szej wersji rejestracyjnej.

Cena [z³] 3700
Dystrybutor DSV TRADING

www.dsv.com.pl

Wykonanie i komponenty
Najnowoczeœniejsza technologia wizyjna w rejestrato-
rze DVD, komplet ³adnych g³oœniczków...
Funkcjonalnoœæ
...które mo¿na ustawiaæ na ró¿ne sposoby. £atwa ob-
s³uga funkcji rejestracji, wystarczaj¹ce mo¿liwoœci przy-
³¹czeniowe.

Brzmienie
Przestrzenne, swobodne i lekkie. Przestrzennie naj-
lepsze przy pe³nym rozstawieniu g³oœników, ale przy
wersji “stereofonicznej” równie¿ dobre.

Obraz
1080p z HDMI pozwala na osi¹gniêcie œwietnych
efektów. Do tego bardzo dobra jakoœæ kopii

RCS-515H

Mo¿liwe jest odsuniêcie tego elementu (dziêki przewodowi) nawet o kilka
metrów od jednostki centralnej, co pozwala na wygodn¹ obs³ugê np. z ³ó¿ka.

Otwór bas-refleks subwoofera znajduje siê z przodu, ale g³oœnik ju¿ na
tylnym panelu. Tam te¿ widaæ wyjœcia g³oœnikowe, jasne jest wiêc, ¿e we-
wn¹trz basowego modu³u ulokowano tak¿e wzmacniacze. Jednostkê cent-
raln¹ pod³¹cza siê kablem cyfrowym, systemowy przewód s³u¿y jedynie do
uruchomienia zewnêtrznego wyœwietlacza. DŸwiêk z telewizora b¹dŸ inne-
go Ÿród³a mo¿na “wpuœciæ” do systemu, s³u¿y temu analogowa para audio.

W zestawie jest szeœæ g³oœników satelitarnych, wszystkie wygl¹daj¹ bar-
dzo podobnie. Pomimo, ¿e nie przewidziano konfiguracji 6.1, to szósty
g³oœnik jest potrzebny ze wzglêdu na wybór opcji ich ustawienia. Pioneer
zaleca np. postawienie dwóch takich kostek w miejscu g³oœnika centralne-
go, b¹dŸ do³¹czenie po jednej do kana³ów przednich lewego lub prawego;
kolejn¹ interesuj¹c¹ propozycj¹ jest z³o¿enie dwóch zestawów z trzech
kostek ka¿dy – eliminuj¹c w ten sposób instalacjê g³oœników z ty³u. Mo¿na
trochê poeksperymentowaæ, wa¿ne jednak, by po przestawieniu urucho-
miæ system automatycznej kalibracji MCACC, który znajdzie wszystkie
g³oœniki i ustawi w³aœciw¹ kombinacjê wzmacniaczy. Kostki s¹ ³¹czone za
pomoc¹ specjalnych szyn-uchwytów, takie zestawy b¹dŸ pojedyncze ele-
menty mo¿na te¿ wieszaæ na œcianie.

Kilka wejœæ
i przycisków znalaz³o

siê pod klapk¹
z przodu urz¹dzenia.

Jest tu równie¿
wejœcie DV do

cyfrowej kamery.


