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SYSTEMY 2.1
Gdy zewsz¹d p³ynie oszustwo

N

iechêæ do skomplikowanych
urz¹dzeñ w narodzie narasta. Widaæ
j¹ wœród klientów na rynku AV,
którzy oprócz p³askich telewizorów,
wci¹¿ kupuj¹ kino domowe. Coraz czêœciej
z jednego pude³ka. Wiêkszoœæ w ogóle nie
pod³¹cza tylnych g³oœników efektowych, nawet
nie wyjmuje ich z pude³, a i centralny czêsto
trafia z ca³¹ stert¹ niepotrzebnych kabli
i akcesorii na antresolê. Na instalacjê nie ma
miejsca, czasu i ochoty. Kowalski wracaj¹c
z wymarzonym kinem do domu chce jak
najszybciej z niego skorzystaæ, obejrzeæ jakiœ
film, a nie poœwiêcaæ ca³y dzieñ na wieszanie
g³oœników, a nastêpny na studiowanie instrukcji
obs³ugi. Coraz wiêksze zapotrzebowanie na

rozwi¹zania szybkie, proste i dostosowane do
typowych powierzchni mieszkalnych, sk³ania
producentów do wymyœlania nowych rozwi¹zañ
– zredukowanych systemów kinowych.
Jednoczeœnie mi³o by by³o, gdyby u¿ytkownik nie
musia³ zupe³nie po¿egnaæ siê z dŸwiêkiem
przestrzennym, który by³ jedn¹ z g³ównych
obietnic przy narodzinach kina domowego.
Narodzi³a siê wiêc zupe³nie nowa grupa
produktów, w których do gry wkraczaj¹
czarodziejskie systemy procesorów dŸwiêkowych i specjalnie zaprojektowane zespo³y
g³oœnikowe. Dziêki nim, ustawiaj¹c sprzêt tylko
z przodu, w okolicach telewizora, podobno
mo¿na uzyskaæ efekty zbli¿one do tego, co
oferuj¹ pe³ne systemy 5.1.
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X-Space DHT-FS3
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Pioneer
RCS-LX60D
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YSP-3000

Wybraliœmy do sprawdzenia i porównania
piêæ tego typu systemów. Ju¿ na wstêpie mo¿na
wyodrêbniæ dwie grupy: w pierwszej znajduj¹ siê
zestawy jakby okrojone z g³oœników tylnych
i centralnego – a wiêc wyposa¿one w jednostkê
centraln¹ z odtwarzaczem DVD, subwoofer oraz
dwa g³oœniki; okreœlane s¹ one symbolem 2.1,
(dwa kana³y kropka subwoofer). Druga grupa,
której przedstawicielami s¹ Yamaha oraz Denon
to ju¿ ca³kowity odjazd: dwa cienkie, d³ugie
jamniki, które mieszcz¹ w zasadzie wszystko,
oprócz odtwarzacza.
Zadaniem ich wszystkich jest oszukaæ
widzos³uchacza – chocia¿ wokó³ g³owy nie ma
¿adnych g³oœników, to dŸwiêk powinien
dobiegaæ zewsz¹d.
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DHT-FS3 reprezentuje
nieliczn¹ jeszcze, ale
budz¹c¹ coraz wiêksze
zainteresowanie koncepcjê projektorów dŸwiêkowych – pojedynczych
urz¹dzeñ elektronicznog³oœnikowych, które
nale¿y ustawiæ bezpoœrednio pod telewizorem.

W

szystkim, którym trudnoœæ sprawia
przyswajanie skomplikowanych
symboli urz¹dzeñ (a wiêc zdecydowanej wiêkszoœci), Denon pomo¿e odnaleŸæ swój
produkt pos³uguj¹c siê astralnym okreœleniem
X-Space Surround System. W komplecie, oprócz
g³ównego urz¹dzenia, znajduje siê jeszcze
subwoofer. Podzia³ ról jest wiêc czytelny,
i chocia¿ kontrowersje mo¿e wzbudzaæ
obecnoœæ drugiego pude³ka, stoj¹cego
w sprzecznoœci z koncepcj¹ maksymalnego
uproszczenia instalacji, to problem jest ju¿
bardziej ideowy, ni¿ praktyczny, poza tym
pewnych fizycznych ograniczeñ przeskoczyæ siê
nie da. Chcemy s³yszeæ bas – zw³aszcza w kinie –
potrzebujemy albo normalnych kolumn, albo
subwoofera. Z jamnika go nie wyciœniemy.
Trochê dziwne wydawaæ siê mo¿e, ¿e subwoofer
jest pasywny – jego wzmacniacz ukryto
w obudowie g³ównej jednostki. Funkcjonalna
korzyœæ mo¿e byæ jednak taka, ¿e nie musimy
subwoofera pod³¹czaæ do sieci – czyli jeden
kabelek mniej.
O tym, ¿e X-Space jest œwie¿o zaprojektowanym urz¹dzeniem, œwiadcz¹ lakierowane, czarne,
b³yszcz¹ce powierzchnie – bardzo ostatnio
modne i niepraktyczne. Bardziej wygodnym
œwiadectwem nowoczesnoœci DHT-FS3 jest
uniwersalny nadajnik zdalnego sterowania
z dwustronn¹ klawiatur¹ (dolne przyciski pod

Denon obs³uguje tylko sygna³y audio, w tej
dziedzinie ma do zaoferowania rozbudowany
komplet gniazd analogowych i cyfrowych.

40

Denon DHT-FS3
Jamnik i jego ma³a buda

klapk¹), zapewniaj¹c¹ pe³n¹ paletê opcji
i minimalizm formy zarazem. Przednia œcianka
projektora p³ynnie przechodzi w wyraŸne ³uki –
boczne œcianki, wygl¹da to bardzo atrakcyjnie.
Pod maskownic¹ zainstalowano bardzo jasny,
zielony wyœwietlacz, którego zadanie to przede
wszystkim prezentacja wybranego wejœcia,
poziomu g³oœnoœci oraz procedur konfiguracyjnych. Skromny panel sterowania zawiera tylko
kilka podstawowych przycisków oraz gniazdo
s³uchawkowe, ale do obs³ugi urz¹dzenia mamy
przede wszystkim fantastycznego pilota.
Konfiguracja g³oœników jest daleko odmienna
od tego, co proponuje Yamaha YSP-3000, tym
razem mamy „tylko” szeœæ 8-cm przetworników
szerokopasmowych; dwa obs³uguj¹ kana³
centralny, po jednym pozosta³e. Denon
zawczasu odpiera potencjalne zarzuty i broni
swojej koncepcji w materia³ach firmowych
objaœniaj¹c, i¿ mno¿enie liczby przetworników
wprowadza niepotrzebne interferencje miêdzy
nimi. W g³ównym panelu nie ma tak¿e miejsca
dla g³oœników odtwarzaj¹cych doln¹ czêœæ
pasma, to jak ju¿ wiemy zadanie dla systemowego subwoofera, w którym pracuje okryty
maskownic¹ przetwornik o œrednicy 16 cm,
w obudowie bas-refleks. Ca³¹ amplifikacjê
umieszczono natomiast w obudowie projektora,
gdzie znalaz³o siê piêæ koñcówek o mocy
22 W oraz 40 W dla subwoofera.
Mo¿liwoœci pod³¹czeniowe obejmuj¹ dwa
analogowe Ÿród³a (jedno wejœcie zarezerwowano
dla telewizora, drugie np. iPoda) i trzy cyfrowe,
jest równie¿ port dla stacji dokuj¹cej iPoda
(w rozwi¹zaniu Denona sygna³ prowadzony jest
niezale¿nie kilkoma przewodami). X-Space nie
zajmuje siê w ogóle sygna³ami wizyjnymi.
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Z przodu podstawowy
zestaw przycisków. I okazja, by pochwaliæ
siê kompletem dekoderów surround.

Mechaniczny wy³¹cznik sieciowy to uk³on
w stronê ekologii, choæ w trybie czuwania
system ma ponoæ pobieraæ mniej ni¿
1 W mocy.
Konfiguracja urz¹dzenia, z racji braku
automatycznej kalibracji, odbywa siê w kilku
prostych krokach. Mo¿na pójœæ na zupe³n¹
³atwiznê i wybraæ jedno z trzech gotowych
ustawieñ, ale lepiej wykonaæ dostrojenie
chocia¿ kluczowych parametrów. Nale¿y do nich
odleg³oœæ urz¹dzenia od s³uchacza, typ
pomieszczenia (stopieñ wyt³umienia) oraz balans
pomiêdzy dŸwiêkami bezpoœrednimi a wirtualnym ty³em.

BRZMIENIE
Pierwsze próby nie by³y zbyt optymistyczne,
gdy¿ zda³em siê na jeden z gotowych, tzw.
szybkich schematów ustawieñ. Najwidoczniej nie
by³ on najszczêœliwszy dla mojego pomieszczenia. Choæ szybki set-up mo¿e byæ dobrym
pomys³em na pocz¹tek, to poœwiêcenie
dos³ownie kilku minut na dogranie, w gruncie
rzeczy ³atwych do opanowania parametrów,
op³aci siê. Przede wszystkim pole efektowe
przestaje byæ skupione wokó³
w¹skiego pasa na linii g³owy,
wytwarza wiêksz¹ przestrzeñ.
Wprawdzie lokalizacja dŸwiêków
nie jest jeszcze tak dosadna
i jednoznaczna, jak w pe³nych
systemach 5.1, jednak pojawia siê
dobra iluzja swobodnego
rozproszenia Ÿróde³ w wielu
miejscach pomieszczenia.
Przestrzeñ ma jeszcze jedn¹,
specyficzn¹ cechê, otó¿ lekkie
cofniêcie planu pod ekranem jawi
Znakomity, ergonomiczny,
dwustronny nadajnik znamy ju¿
z wielokana³owych amplitunerów producenta.

siê jako trochê odseparowana od ca³ej reszty
strefa. To zreszt¹ do pewnego stopnia cecha
wspólna obydwu prezentowanych procesorów,
do której jednak doœæ ³atwo mo¿na siê
przyzwyczaiæ.
Bas jest ca³kiem œmia³y, ustawienie
subwoofera w pobli¿u œcian w spodziewany
sposób wzmacnia niskie tony, które mimo
niewielkich gabarytów urz¹dzenia potrafi¹ byæ
ca³kiem potê¿ne. Ale nie brakuje te¿ œrednicy,
która ma zaskakuj¹co zdecydowany charakter.
Producent przekonuje, ¿e X-Space poradzi sobie
z nag³oœnieniem pomieszczeñ nawet ponad 20metrowych i trudno temu zaprzeczyæ.

Oddzielny subwoofer rozbija integralnoœæ
urz¹dzenia, ale robi to w s³usznej sprawie
– kino potrzebuje basu.

X-SPACE DHT-FS3
Cena [z³]
Dystrybutor

4000
HORN DISTRIBUTION
www.horn.pl

Wykonanie
Modny design, bardzo staranne wykonanie.
Funkcjonalnoœæ
Czytelny wyœwietlacz, œwietny pilot, komplet dekoderów, bez dodatków wideo i autokalibracji. Wydzielony
subwoofer.
Brzmienie
Zdecydowana œrednica podparta dosadnym, a nawet
t³ustawym basem. Efektowna przestrzeñ bez precyzyjnych lokalizacji.

grudzieñ 2007
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Na fali poszukiwañ oryginalnych urz¹dzeñ znajomi coraz
czêœciej pytaj¹ mnie o sprzêt
Harmana: czy od strony
jakoœciowej to dobra propozycja, bo wygl¹dem ka¿dy jest
na ogó³ i tak zachwycony.

Pod³¹czenie ca³ego systemu to zadanie dla
osób choæ trochê obytych z technik¹ AV, ty³
jednostki centralnej straszy klasyczn¹ plejad¹
z³¹cz. Terminale g³oœnikowe s¹ wyj¹tkowo
wysokiej klasy, jak na tê kategoriê sprzêtu.
Zespo³y g³oœnikowe to konstrukcje ma³e, ale
rasowe – dwudro¿ne, z trzema przetwornikami: 8–cm nisko–œredniotonowymi i umieszczon¹ pomiêdzy nimi 13–mm kopu³k¹ wysokotonow¹. Mo¿na je ustawiæ na stoliku (maj¹ mini
podstawki) lub skrêciæ dostarczone w czêœciach
smuk³e i eleganckie stojaki pod³ogowe.
Subwoofer to urz¹dzenie aktywne, którego
nie powstydzi³yby siê du¿e systemy 5.1. Ma
wszystkie z³¹cza (czym mo¿e wprawiæ
w zak³opotanie niewprawionego w wielokana³owej pl¹taninie u¿ytkownika) i komplet regulacji.
Wzmacniacz ma moc a¿ 200 W, a g³oœnik
œrednicê 25 cm. Moc DVD–amplitunera to te¿
budz¹ce szacunek 2x65 W.
Polska instrukcja obs³ugi, choæ obecna, ma
formê broszury napakowanej niestrawnymi, dla
potencjalnego u¿ytkownika tego typu systemu,
d³ugimi opisami funkcji i technologii, podczas gdy
brakuje nawet prostych schematów pod³¹czenia
wszystkiego w jedn¹, dzia³aj¹c¹ ca³oœæ.

F

irma wcisnê³a siê pomiêdzy
audiowizualne japoñskie
znakomitoœci dziêki alternatywnemu designowi urz¹dzeñ dla
szerszego grona odbiorców. Harman
nie wzbrania³ siê przez kinem
domowym, szybko rozwin¹³ ten dzia³
w ofercie, przedstawiaj¹c kolejne
generacje amplitunerów, odtwarzaczy
DVD, systemów AV, ostatnio
proponuje nawet kompletne kina
z wyœwietlaczami, a z innej parafii –
masê akcesoriów multimedialnych.
HS250 to obok wiêkszego brata
HS350 system 2.1, czerpi¹cy
z doœwiadczeñ zdobytych w³aœnie przy
okazji produktów Digital Lounge, czyli
kompletnych zestawów AV z telewizorami LCD. HS250 jest skromniejszy,
co nie znaczy, ¿e ma³y. Ogromne

Satelitki, po odkrêceniu miniaturowych
stojaków, mo¿na
ustawiæ na stopkach,
które te¿ s¹
w komplecie.

Harman Kardon
pud³o trudno ruszyæ z miejsca
bez pomocy drugiej osoby.
W paczce znajdziemy a¿
piêæ czêœci sk³adowych:
jednostkê centraln¹,
subwoofer, satelitki, podstawki
oraz stacjê dokuj¹c¹ dla iPoda.
W porównaniu do bardziej
zintegrowanych, stworzonych
do wspó³pracy wy³¹cznie we
w³asnym towarzystwie
elementów z zestawów
konkurencji, tutaj dostajemy
skomponowany fabrycznie
komplecik, ale z³o¿ony
w zasadzie z niezale¿nych
segmentów. Jednostka
centralna to klasyczny DVD–
amplituner, teoretycznie
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Do regulacji g³oœnoœci s³u¿y wtopione w liniê
frontu du¿e pokrêt³o.

HS250

Z wielkiego pud³a
mog¹cy pracowaæ w dowolnym systemie. Ma
w³asne zasilanie, koñcówki mocy, komplet wejœæ
i wyjœæ. Atrakcyjnie prezentuje siê mechanizm
szczelinowy, klasycznie ju¿ nieco g³oœny
w trakcie „po³ykania” p³yty, ale po jej detekcji
spisuj¹cy siê bardzo sprawnie. Urz¹dzenie
odczytuje dyski DVD–Video, CD, pliki MP3,
DivX i zdjêcia JPEG, ma wbudowane dekodery
Dolby Digital oraz DTS, a za kreowanie efektów
przestrzennych odpowiada tym razem
technologia Dolby Virtual Speaker. Jest wyjœcie
HDMI oraz skaler do rozdzielczoœci 1080i,
urz¹dzenie potrafi tak¿e przyj¹æ sygna³ za
pomoc¹ dwóch portów USB.

kwiecieñ 2008

Producent wyposa¿y³ swój system w stacjê
dokuj¹c¹ dla szerokiej gamy iPodów.

BRZMIENIE
HS250 to system, który potrafi spisaæ siê
w ka¿dej sytuacji, niezale¿nie od materia³u
dŸwiêkowego. Nie stanowi ¿adnego problemu
komfortowe s³uchanie stereofonicznej muzyki,
a to dziêki dobrej naturalnoœci, dŸwiêcznoœci
i sporej dawce ciep³a. Œrednica jest dostatecznie
klarowna, mo¿e i ze spor¹ dawk¹
podbarwieñ, jednak nie rzucaj¹cych siê w ucho. Góra pasma
przekazuje du¿o detali, otwiera
brzmienie, jednak go nadmiernie
nie rozjaœnia. Bas potrafi byæ
bardzo, nawet za bardzo obfity.
To, co nie musi sprzyjaæ muzyce,
procentuje jednak w kinie. Si³a
uderzenia z zakresu niskich
tonów jest powalaj¹ca, w takim
wydaniu niedostêpna dla
wiêkszoœci kompaktowych
systemów typu 2.1. Bas jest
miêkki, ale nie rozlaz³y,

Mnóstwo podobnych
klawiszy nie u³atwia obs³ugi,
ale dziêki smuk³ym
kszta³tom pilot dobrze
le¿y w d³oni.

a imponuje niskimi zejœciami. Wysokie tony s¹ na
tyle aktywne, aby nie pozwoliæ na jednostajn¹
dominacjê zakresu niskich. Harman skupia siê
raczej na graniu „do przodu”, realizuj¹c zadania
dialogów i pierwszego planu. Efekty przestrzenne s¹ umiarkowane, przestrzeñ z przodu jest
doœæ obszerna, wydarzenia z ty³u s¹ ju¿ kwesti¹
wyobraŸni u¿ytkownika.

Subwoofer to klasyczne urz¹dzenie aktywne
ze wszystkimi gniazdami i regulacjami oraz
potê¿nym, 25–cm przetwornikiem.

HS250
Cena [z³]
Dystrybutor

5300
RB
www.rb.pl

Wykonanie
Du¿y subwoofer, wysokiej jakoœci g³oœniki satelitarne;
firmowe, atrakcyjne wzornictwo idzie w parze z najwy¿sz¹ jakoœci¹ wykonania.
Funkcjonalnoœæ
Dla pocz¹tkuj¹cych system doœæ trudny do pod³¹czenia
i uruchomienia, póŸniejsza obs³uga ju¿ bezproblemowa. HDMI oraz skaler obrazu, stacja dokuj¹ca dla iPoda na wyposa¿eniu, dwa porty dla urz¹dzeñ USB.
Brzmienie
Potê¿ny bas, zró¿nicowana góra pasma, œrodek nienapastliwy. Przestrzeñ du¿a, ale z przodu.

grudzieñ 2007
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Philips ma na swoim koncie kilka wynalazków bardzo
istotnych dla rozwoju bran¿y AV. Choæ prze³omu rangi
kasety magnetofonowej nie uda³o siê ju¿ powtórzyæ, to
na ka¿dym niemal kroku widaæ innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ tego giganta wspó³czesnej elektroniki.

K

atalog Philipsa nie jest zape³niony wielk¹
liczb¹ systemów 5.1, lecz coraz czêœciej
pojawiaj¹ siê w nim alternatywne propozycje. Philips œwietnie radzi sobie w temacie
projektorów dŸwiêkowych (test jednego z nich
opublikowaliœmy w numerze 10/2007), inn¹
propozycj¹ wykorzystuj¹c¹ wirtualny dŸwiêk
przestrzenny jest zestaw 2.1 HTS6600.
Has³em przewodnim jest tutaj Ambisound,
który powsta³ jako analogia do innego wynalazku
Philipsa, zwi¹zanego z obrazem - mowa
o Ambilight, efektownym podœwietleniu za
telewizorem. Technologia Ambisound dba
o wytworzenie realistycznych efektów
przestrzennych.
Wszystkie elementy HTS6600 wykonano
wed³ug charakterystycznej linii wzorniczej
– czarne obudowy otaczaj¹ srebrne ramki,
a lekkoœci dodaj¹ okr¹g³e podstawki. W jednostce centralnej umieszczono odtwarzacz DVD
(obs³uguje wszystkie pokrewne formaty wraz
z DivX–em, MP3 i oczywiœcie CD), system
dekoduje standardy Dolby Digital, DTS i Dolby
ProLogic II. Mechanizm pozbawiony typowej
szuflady czy szczeliny chroniony jest czêœci¹
przedniego panelu, odsuwanego na bok po
naciœniêciu odpowiedniego klawisza. Jednostka

Philips HTS6600
Subwoofer z antenk¹

Z wyjœciem HDMI wspó³pracuje uk³ad
skaluj¹cy do formatu 1080i.
Sprzêt przenoœny z ³atwoœci¹ pod³¹czymy
dziêki gniazdom na bocznym panelu, wœród
których szczególnie cieszy USB.
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centralna wydaje siê odtwarzaczem, gdy¿ z ty³u
znajduj¹ siê przede wszystkim wyjœcia wideo
(standardy komponent, Scart, ale tak¿e HDMI
z sygna³ami 1080i); mo¿na by podejrzewaæ, ¿e
HTS6600 nie potrafi przyj¹æ ¿adnych zewnêtrznych sygna³ów audio. To jednak nie prawda,
gdy¿ audio niemal w ca³oœci przeniesiono do
subwoofera. Tam wiêc znajdziemy parê
analogowych RCA, wejœcie cyfrowe elektryczne,
a nawet gniazda antenowe – w obudowie
subwoofera mieœci siê w zasadzie podstawowy
amplituner.
Dwa interesuj¹ce dodatki jednostki g³ównej
to port USB do wspó³pracy np. z przenoœnymi
odtwarzaczami MP3 (analogowo empetrójkê
mo¿na pod³¹czyæ tak¿e przez wejœcie mini–jack),
oraz z³¹cza dla stacji dokuj¹cej do iPoda oraz
firmowych odtwarzaczy serii GoGear.
Zespo³y g³oœnikowe maj¹ interesuj¹c¹,
dwukomorow¹ obudowê. W sekcji górnej
umieszczono szeœæ przetworników, w sekcji
dolnej kolejne dwa – wszystkie to jednostki
szerokopasmowe o œrednicy 5 cm. Nie jest
obojêtne, któr¹ kolumnê ustawimy z prawej,
a któr¹ z lewej strony, s¹ one zreszt¹ wyraŸnie
oznaczone, cztery przetworniki powinny
promieniowaæ w kierunku œcian bocznych
pomieszczenia.

kwiecieñ 2008

Podzia³ funkcji wszystkich elementów
wygl¹da w sposób doœæ z³o¿ony i nietypowy, ale
pod³¹czenie systemu jest banalnie proste,
sprowadza siê do wpiêcia trzech przewodów,
kable g³oœników s¹ kodowane kolorami,
wielo¿y³owy przewód ³¹czy jednostkê centraln¹
z subwooferem, który jest jedynym elementem
wymagaj¹cym zasilania.
Przed rozpoczêciem pierwszego kinowego
seansu trzeba uruchomiæ menu, na szczêœcie
mamy czytelne OSD, a zestaw opcji nie jest zbyt
z³o¿ony. Tu¿ po w³¹czeniu zasilania (przy
pierwszym uruchamieniu systemu), na ekranie
pojawia siê stosowna plansza informuj¹ca
o koniecznoœci przeprowadzenia wstêpnej
konfiguracji.
„£amany” front
g³oœników satelitarnych kieruje ich
promieniowanie
w ró¿ne strony,
co wi¹¿e siê
z dzia³aniem
systemu
dŸwiêku
wirtualnego
Ambisound.

BRZMIENIE
System Ambisound dzia³a w dwóch bazowych
konfiguracjach, muzycznej oraz filmowej, dziêki
obecnoœci formatu Dolby ProLogic II mo¿na
sobie trochê poeksperymentowaæ. Brzmienie
w typowym stereo opiera siê na silnej œrednicy,
wyrazistej i ani trochê nie zaokr¹glanej. System
gra bardzo bezpoœrednio, z wyeksponowanym
pierwszym planem. Skraje pasma nie staraj¹ s¹
dominowaæ, chwilami s¹ wrêcz maskowane. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, by tê sytuacjê
zmieniæ. Uruchomienie Ambisound
prowadzi nie tylko do uzyskania
lotnoœci i przestrzeni, zapewnia
te¿ wiêksz¹ swobodê dla
subwoofera, który œmielej
wype³nia pokój basem. Wiêcej
dzieje siê na górze pasma. Tam,
gdzie odwa¿niejsze niskie
i wysokie tony wp³ywaj¹
dodatnio na ¿ywio³owoœæ
Pilot jest dedykowany
systemowi, potrafi
wprawdzie obs³ugiwaæ
podstawowe funkcje
telewizora, jednak tylko
wyprodukowanego przez
macierzyst¹ firmê.

i dynamikê, do czarów Ambisound nie trzeba
d³ugo siê przekonywaæ. DŸwiêki wype³niaj¹
przestrzeñ i kreuj¹ ca³kiem wiarygodne efekty.
Przy czym nie jest tracona wyrazistoœæ
i plastycznoœæ pierwszego planu, który skupia
najwa¿niejsze wydarzenia niczym szk³o
powiêkszaj¹ce, przykuwaj¹c uwagê do dialogów,
pozostawiaj¹c ca³¹ sforê szczegó³ów trochê
z ty³u.

HTS6600
Cena [z³]
Dystrybutor

2500
PHILIPS POLSKA
www.philips.pl

Wykonanie
Atrakcyjna i subtelna jednostka centralna, spore g³oœniki
i subwoofer, do którego przeniesiono wiêkszoœæ uk³adów audio.
Funkcjonalnoœæ
Mimo nietypowej konfiguracji komponentów, system
jest bardzo ³atwy w pod³¹czeniu i u¿ytkowaniu. Wyjœcie HDMI ze skalowaniem do 1080i, port USB, obs³uga stacji dokuj¹cej.
Brzmienie
Ambisound poczyna sobie œmia³o, zarówno w kreacji
przestrzeni, jak i o¿ywieniu dŸwiêku. Swoboda, ale
i uprzywilejowanie pierwszego planu.

grudzieñ 2007

Pó³le¿¹ca jednostka centralna wymaga
nabrania pewnej wprawy w obs³udze
mechanizmu, ale odsuwany fragment frontu
skrywaj¹cy czytnik prezentuje siê i pracuje
wyœmienicie.

Subwoofer z antenk¹ – ca³y arsena³ uk³adów
audio znalaz³ siê w³aœnie w obudowie
subwoofera, st¹d obecnoœæ równie¿ gniazda
dla tunera FM.
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Na pierwszy rzut oka mo¿na
podejrzewaæ, ¿e dosz³o tu do jakiejœ
pomy³ki, wœród systemów z co
najwy¿ej dwoma g³oœnikami pojawia
siê Pioneera z a¿ szeœcioma
satelitkami. Czy Pioneer nie mia³
¿adnego pomys³u, jak zredukowaæ
liczbê g³oœników, a nawet zwiêkszy³
j¹ z tradycyjnych piêciu do szeœciu?

W

prawdzie mo¿liwoœæ konfiguracji
RCS–LX60D w tradycyjn¹ postaæ 5.1
jest dopuszczalna, ale ten niezwyk³y
system zosta³ tak zaprojektowany, by wszystkie
graj¹ce kostki mog³y staæ z przodu. Dlatego
w³aœnie jest ich szeœæ, aby u³atwiæ racjonalny
podzia³ na trzy, a nawet tylko na dwa. System
jest wiêc podobny do testowanego ju¿
RCS–515H, ale nale¿y do presti¿owej serii LX
i jest dro¿szy o ponad 1200 z³.
G³oœnik niskotonowy subwoofera umieszczono z ty³u, z przodu znajduje siê du¿y otwór bas–
refleksu oraz mniejszy, niebêd¹cy ju¿ czêœci¹
uk³adu akustycznego, ale zapewniaj¹cy przep³yw
powietrza i ch³odzenie elektroniki wewn¹trz,
a przy okazji ozdabiaj¹cy front. Dolna komora
subwoofera to ju¿ przestrzeñ dla wzmacniaczy
(Pioneer deklaruje a¿ 100 W na kana³, choæ przy
wysokich zniekszta³ceniach), dekoderów (Dolby
Digital, DTS, Dolby ProLogic II) i procesorów
wirtualnych. Obs³uga ca³ej maszynerii jest
mo¿liwa dziêki zewnêtrznemu modu³owi
zawieraj¹cemu wyœwietlacz, komunikuj¹cemu siê
z subwooferem za pomoc¹ d³ugiego przewodu.
Mo¿na wiêc zostawiæ na wierzchu sam¹ kostkê,
a subwoofer schowaæ w k¹t, pamiêtaj¹c jednak,
¿e to na jego tylnej œciance znajduj¹ siê wejœcia
audio (analogowe i cyfrowe) systemu.
Satelitarnymi kostkami mo¿emy siê bawiæ
w ró¿ne konfiguracje – po jednej na ka¿dy kana³
systemu 5.1 za wyj¹tkiem centralnego, który jest
uprzywilejowany dwoma kostkami, albo po dwie
kostki w trzech lokalizacjach przednich,
wreszcie zestawiæ po trzy kostki po lewej
i prawej stronie. Nas najbardziej interesuje
w³aœnie to ustawienie, które tworzy konfiguracjê
2.1, wspomagan¹ procesorami dŸwiêku
wirtualnego Front Surround.
Za cenê niemal 5000 z³ kupujemy jednak nie
tylko subwoofer, satelitki i komplet wzmacniaczy, ale te¿ urz¹dzenie bêd¹ce Ÿród³em sygna³u.
I to nie byle jakie. Pioneer zaprojektowa³ je na
bazie swojego topowego rekordera DVD
DVR–LX60, dodaj¹c opcje sterowania systemem
audio (subwoofer/g³oœniki). Umiejêtnoœci
nagrywarki s¹ rzeczywiœcie imponuj¹ce,
urz¹dzenie pracuje ze wszystkimi formatami
p³yt, od DVD–R/RW, poprzez DVD+R/RW, a na
DVD–RAM koñcz¹c, a do dyspozycji ma jeszcze
jeden, znacznie bardziej pojemny noœnik –
wbudowany dysk twardy 250 GB. Do tego
dochodzi wyposa¿enie w wejœcia DV dla kamery,

46

Pioneer RCS-LX60D
Rekordzista

USB i ca³y stos analogowych konektorów.
Wejœcia wideo to w³aœnie domena rejestratora,
tutaj zbiegaæ siê bêd¹ wszystkie trafiaj¹ce do
systemu sygna³y wizyjne. W ramach wyjœæ do
dyspozycji mamy wiele standardów, z najwa¿niejszym w tym gronie HDMI w nowej specyfikacji
v1.3 i uk³adem skaluj¹cym do formatu 1080p.
Pod³¹czenie rejestratora do reszty systemu
jest stosunkowo proste, nie zapominaj¹c o wspomnianym kablu steruj¹cym nale¿y dodaæ tylko
kabelek cyfrowy RCA, który niesie sygna³ audio.
Nadajnik zdalnego sterowania jest rozdmuchany palet¹ zró¿nicowanych przycisków
g³ównie za spraw¹ obszernych mo¿liwoœci
rekordera, jednak obecnoœæ przesuwanej klapki
pozwala pos³ugiwaæ siê pilotem na co dzieñ, bez
stresu szukania potrzebnych funkcji w g¹szczu
niepotrzebnych.

Konfiguracja systemu z uwagi na du¿¹
dowolnoœæ ustawienia g³oœników przebiega
naj³atwiej z poziomu automatycznego systemu
MCACC i do³¹czonego do zestawu mikrofonu,
choæ korzystaj¹c z dŸwiêku wirtualnego
i ustawionych tylko z przodu g³oœników nale¿y
dodatkowo zadeklarowaæ odpowiedni tryb.

Panel cyfrowych
konektorów rejestratora jest bardzo bogaty;
zawiera nawet modu³ kart warunkowego
dostêpu dla kana³ów telewizji kodowanej.

Mo¿liwoœci po³¹czeniowe rekordera to wysoki standard znany z samodzielnych
nagrywarek producenta. Jest HDMI i skaler 1080p.

kwiecieñ 2008

BRZMIENIE
Z racji specyfiki testowanych urz¹dzeñ
wra¿enia ods³uchowe dotycz¹ trybu Front
Surround, a wiêc takiej konfiguracji, w której
g³oœniki stoj¹ z przodu w dwóch grupach (po
trzy kostki dla lewego i prawego kana³u). Jest to
naturalne (a nawet korzystniejsze) w przypadku
nagrañ stereo, które potrafi¹ zadziwiæ dynamik¹,
otwartoœci¹ i czystoœci¹ dŸwiêku. Nie ma to
wcale zwi¹zku z intensywnoœci¹
sopranów, która jest umiarkowana.
Góra pasma jest przygaszona
w porównaniu do brzmienia
systemu Harmana Kardona, ale
nad¹¿a. Niskie tony serwowane
s¹ równie¿ bez przesady pod
wzglêdem natê¿enia, jednak
z pogrubionymi i wyt³uszczonymi
akcentami. Taka prezentacja
pasuje do stylu kinowego, gdzie
Pioneer zdecydowanie rozwija
skrzyd³a, graj¹c basem chwilami
nawet monumentalnie, co
zaskakuje zw³aszcza, gdy gdzieœ
Pilot wygl¹da przyjaŸnie, czêœæ przycisków
ukryto pod odsuwanym
panelem.

go schowamy, na widoku pozostawiaj¹c tylko
ma³e kostki. System fantastycznie radzi sobie
w lokalizowaniu Ÿróde³ przed s³uchaczem,
przestrzeñ jest wype³niona, panuje porz¹dek.
Efekty przestrzenne bêd¹ bardzo sugestywne,
zw³aszcza gdy uda nam siê zaj¹æ miejsce
w œrodku – na romantyczny seans we dwoje
Pioneer nadaje siê w sam raz!

RCS-LX60D
Cena [z³]
Dystrybutor

4900
DSV TRADING
www.dsv.com.pl

Wykonanie
Dyskretne satelitki, konwencjonalny rekorder DVD.
Funkcjonalnoœæ
Wyœmienita. Rejestrator z wbudowanym dyskiem
twardym, HDMI i skalowanie do 1080p, USB, DV
Link i ca³a plejada konektorów wideo; w sekcji audio
skromniej, choæ zupe³nie wystarczaj¹co.
Brzmienie
Czytelny œrodek, scena dŸwiêkowa uporz¹dkowana,
dobra równowaga. Bas trochê ociê¿a³y, ale bardzo solidny i efektowny w pokazach filmowych.

grudzieñ 2007

Górn¹ czêœæ subwoofera zajmuje g³oœnik
w obudowie bas–refleks, doln¹ ca³a elektronika – wzmacniacze oraz dekodery.
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Firmê Yamaha mo¿na uznaæ za
pioniera w projektowaniu projektorów dŸwiêkowych, w czym mo¿na
dostrzec wyj¹tkow¹ zdolnoœæ
przewidywania, a nie tylko dopasowywania siê do rynkowych trendów.

Yamaha YSP-3000

C

10–cm wooferów zainstalowanych po bokach.
Nie znaczy to jednak, ¿e ca³oœæ skomponowano
w niezrozumia³ej konfiguracji 21.2, rol¹
subwooferów jest oczywiœcie pokrycie dolnego
zakresu pasma, a 21 przetworników s³u¿y do
wyemitowania precyzyjnie ukierunkowanych
wi¹zek fal, dziêki czemu bêdzie kreowana
przestrzeñ surround w miejscu ods³uchu.
Mózgiem ca³ej maszynerii s¹ procesory
dŸwiêkowe, nie tylko jak w amplitunerze
dekoduj¹ce formaty Dolby Digital czy DTS,
ale tak¿e przygotowuj¹ce zró¿nicowane (pod
wzglêdem poziomów i opóŸnieñ) sygna³y dla
ka¿dego z 21 wewnêtrznych kana³ów. Ka¿dy
g³oœnik posiada wiêc swój w³asny wzmacniacz
(cyfrowy) o mocy 2 W, dla subwooferów
przygotowano dwa modu³y po 20 W.
Jak to wszystko dzia³a? Nie wdaj¹c siê
w szczegó³owe analizy, wykorzystywane s¹
warunki akustyczne pomieszczenia, a odbicia od
œcian s¹ tu sprzymierzeñcem – typowa przestrzeñ
salonu bez starannej adaptacji akustycznej jest
nawet korzystna. Choæ mo¿liwe jest samodzielne,
¿mudne konfigurowanie sprzêtu, to Yamaha
dostarcza mikrofon pomiarowy, a system sam
dokonuje autokalibracji. My mo¿emy zdecydowaæ
jakiego typu przestrzeñ uruchamiamy (5.1, 3.1)
czy nawet skierowaæ dŸwiêk w miejsce poza
œrodkowym, optymalnym polem ods³uchu.
YSP–3000 ma wszystko oprócz odtwarzacza,
który musimy pod³¹czyæ; projektor ma zreszt¹
pod tym wzglêdem rozbudowane mo¿liwoœci:
dwa wejœcia HDMI i jedno wyjœcie (funkcjonalnie
to prze³¹czniki sygna³ów do 1080p), wejœcia
cyfrowe optyczne i elektryczne, specjalne wejœcie
dla sygna³u telewizyjnego, a nawet port dla
firmowej stacji dokuj¹cej iPoda i wejœcie
antenowe (dla wbudowanego odbiornika
radiowego). Wszystkim mo¿na sterowaæ za
pomoc¹ wygodnego pilota, pomaga te¿ czytelny,
oparty na matrycy punktowej wyœwietlacz.
Pod³¹czenie systemu bêdzie bardzo ³atwe,
w typowych instalacjach wystarczy pojedynczy
przewód z odtwarzacza.

zas pierwszych tego typu urz¹dzeñ to
przecie¿ równoczeœnie czas dalszego
mno¿enia kana³ów i rozwijania standardów surround. W pogoni za wiêksz¹ liczb¹
kolumn pomys³ zast¹pienia ich wszystkich tylko
jedn¹ wydawa³ siê bardzo awangardowy. Yamaha
nie tylko odnios³a sukces, ale te¿ pojawiaj¹ siê
naœladowcy.
Jeszcze do niedawna w serii YSP, gromadz¹cej projektory Yamahy, mo¿na by³o siê pogubiæ.
Wprowadzano nowe modele, czemu, zwa¿ywszy
na sukces rozwi¹zania, trudno siê dziwiæ, jednak
wybór odpowiedniego nie by³ wcale ³atwy. Wraz
z dwoma nowymi urz¹dzeniami, YSP–4000 oraz
testowanym YSP–3000, producent wprowadzi³
jednak przejrzyste zasady. Ka¿dy z modeli
dedykowany jest odbiornikowi TV (PDP lub
LCD) o zadeklarowanej przek¹tnej – nasz
YSP–3000 najlepiej bêdzie siê czu³ w towarzystwie 32–calowego (co oczywiœcie nie znaczy, ¿e
z innymi modelami nie zadzia³a). Istnieje jeszcze
kilka innych ró¿nic w wyposa¿eniu, które
mo¿emy braæ pod uwagê dokonuj¹c wyboru.
W smuk³ej obudowie projektora ukryto ca³y
arsena³ przetworników. 21 szerokopasmowych,
ka¿dy o œrednicy 4 cm, ustawiono w dwóch
rzêdach. Niskotonowe dope³nienie tworzy para

Za trzema gniazdami HDMI kryje siê
prze³¹cznik sygna³ów wideo, wejœcie mo¿na
równie¿ wykorzystaæ dla dostarczenia
sygna³u audio oraz przes³ania danych
steruj¹cych (zgodnie z systemem Panasonica
Viera Link).
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Ca³¹ obs³ugê mo¿na przeprowadziæ
z przedniego panelu za pomoc¹ czterech
kluczowych przycisków.

Gniazdo oraz sam mikrofon kalibracyjny,
choæ niezwykle pomocne, nie bêd¹ zbyt
czêsto w u¿yciu, przyda siê za to z pewnoœci¹
podrêczne wejœcie audio np. dla MP3. Tylko
szkoda, ¿e obok analogowego mini–jacka nie
ma USB.

Miêdzy wejœciami analogowymi znalaz³o siê
równie¿ gniazdo dla anteny, gdy¿ YSP–3000
jest wyposa¿ony w tuner FM.

BRZMIENIE
Wystarczy za du¿o nie przeszkadzaæ i nie
kombinowaæ, by uzyskaæ z Yamahy dobre
rezultaty. Redakcyjne nawyki sprawdzenia
przeró¿nych opcji, konfiguracji czy starannego
ustawiania w przygotowanej do ods³uchów sali
nie da³y nagrody, okaza³o siê, ¿e YSP–3000 gra
najlepiej w surowym œrodowisku i w trybach
pe³nej automatyki. DŸwiêk jest
wówczas zwarty, nawet doœæ
muskularny i dynamiczny, bez
spektakularnych zejœæ niskotonowych (warto wiêc dokupiæ
subwoofer). Wa¿niejsza wydaje
siê tu ofensywnoœæ, gotowoœæ do
detalicznoœci, ale równie¿
delikatnoœæ. Przestrzeñ jest
rozbudowana, choæ, co dla mnie
Systemowy, rozbudowany
sterownik nieco odstrasza
petard¹ przycisków, ma
jednak ambicje przej¹æ
kontrolê nad ca³ym
systemem. Jeœli siê z nim
zaprzyjaŸnimy, mo¿na
bêdzie odes³aæ plejadê
starych pilotów do
szuflady

PODSUMOWANIE
Rozbie¿noœci koncepcyjne nakazywa³yby
porównywaæ zestawy w dwóch podgrupach:
projektorów dŸwiêkowych i systemów 2.1.
Chc¹c jednak sprawiæ sobie nowoczesne, ³atwe
w instalacji i pozbawione pl¹taniny kabli kino
domowe, klienci nie bêd¹ zwracaæ uwagi na taki
podzia³. Mo¿emy obj¹æ temat ca³oœciowo, nie
zapominaj¹c za to o kwestii ceny, prezentowane
zestawy s¹ bowiem pod tym wzglêdem
zró¿nicowane.
Jeœli mia³bym wymieniæ urz¹dzenie, które
sprawi najmniej problemów po przyjœciu
z nowym zakupem do domu, to wskaza³bym na
Yamahê (choæ pod warunkiem, ¿e jakiœ
odtwarzacz ju¿ mamy). D³ugaœnemu, ale
bez silnie zaznaczonego stylu wzorniczego
urz¹dzeniu, wystarczy szerokie miejsce pod
telewizorem, na pó³ce lub na œcianie i asysta
Ÿród³a sygna³u. Uruchomienie systemu dziêki
automatycznym procedurom jest banalnie
proste, wszystko dzia³a od pierwszej chwili
– i to z dobrym akustycznie skutkiem.
Projektor Denona kosztuje tyle samo.
DHT-FS3 nie dorównuje YSP–3000 pod
wzglêdem ³atwoœci instalacji, gdy¿ system trzeba
skonfigurowaæ rêcznie, nie potrafi te¿ pos³ugiwaæ siê sygna³ami wizyjnymi (jeœli ktoœ chcia³by
zbudowaæ mini centralkê dla kilku Ÿróde³), ale
ma nad Yamah¹ przewagê w postaci subwoofera,
który znacznie zwiêksza mo¿liwoœci w zakresie
basu, w kinie jednak istotne.

stanowi³o jednoznaczn¹ zaletê, nie nachalna.
YSP–3000 nie demonstruje sprawnoœci
w tworzeniu efektów w tani sposób, dŸwiêki
z tylnego pola mog¹ byæ wrêcz d³ugo niezauwa¿one, jednak rzeczywiœcie osadzone w materiale
dŸwiêkowym rekonstruowane s¹ z zaskakuj¹c¹
jak na system tego typu precyzj¹ przestrzenn¹.
Pozwala to zreszt¹ odwróciæ uwagê od
delikatnie ocieplonego zakresu najwy¿szych
czêstotliwoœci, które YSP–3000 dokleja jako
dodatek do pe³ni¹cej pierwszoplanow¹ rolê
œrednicy.

YSP-3000
Cena [z³]
Dystrybutor

4000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Staranne wykonanie solidnej konstrukcji mechanicznej.
Imponuj¹ca liczba ma³ych przetworników
i wzmacniaczy.
Funkcjonalnoœæ
Kapitalna prostota instalacji, mo¿liwoœæ wspó³pracy
z zewnêtrznymi urz¹dzeniami przy szerokim wachlarzu z³¹cz, HDMI, autokalibracja.
Brzmienie
Lekkie, obszerne, dynamiczne, swobodna przestrzeñ.

Oryginaln¹ koncepcj¹ b³ysn¹³ Philips, zadbano o ³atwoœæ po³¹czeñ, koduj¹c wszystkie kabelki
kolorami i ró¿nicuj¹c wtyki. HTS6600 ma oryginalny wygl¹d, który ³atwo polubiæ, podobnie jak
dŸwiêk. Estetyka, funkcjonalnoœæ, w sumie bardzo
mi³a rzecz, któr¹ polubimy od pierwszego
kontaktu.
Wiêkszego trudu wymaga zaprzyjaŸnienie siê
z HS250 Harmana Kardona. Najpierw wyjêcie
wszystkich opakowañ ze zbiorczego pud³a,
a potem skrêcenie tego w jedn¹ ca³oœæ wymaga
sporo zaciêcia, tylko majsterkowicze z radoœci¹
powitaj¹ œrubki i wsporniczki. Potem czeka
jeszcze zderzenie z ma³o przyjazn¹ instrukcj¹
obs³ugi, ale jeœli dobiegniemy do mety,
zostaniemy nagrodzeni dŸwiêkiem, o którym
konkurencja mo¿e tylko pomarzyæ. A w komplecie jest tak¿e stacja dokuj¹ca dla iPoda.
Na koniec niekonwencjonalny Pioneer, który
mo¿e zmieniaæ oblicza poprzez du¿¹ dowolnoœæ
ustawienia a¿ szeœciu dostêpnych satelitek. Czy
sk³oni to w³aœciciela do przejœcia z czasem
z pocz¹tkowej, ³atwej konfiguracji 2.1, na pe³ny
system 5.1? Nie s¹dzê, a to dlatego, ¿e Pioneer
znakomicie radzi sobie w³aœnie w uk³adzie
z g³oœnikami z przodu. Du¿ym atutem LX60 jest
te¿ jeden z najlepszych dostêpnych w ogóle
rejestratorów DVD, uzupe³nienie dowolnego
innego systemu o tego typu urz¹dzenie
wi¹za³oby siê ze znacznym wydatkiem. DVD
Pioneera oferuje tak¿e najlepsz¹ jakoœæ obrazu.
Radek £abanowski
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O

gl¹daj¹c zestawy kina domowego,
w których s¹ tylko dwa zespo³y
g³oœnikowe, zastanawiamy siê w jaki
sposób mo¿liwe jest osi¹gniêcie za pomoc¹ tak
skromnych œrodków prawdziwego dŸwiêku
przestrzennego, bêd¹cego kluczow¹ przecie¿
kwesti¹ dla wiarygodnoœci kina domowego.
Co wiêcej, w przypadku projektorów dŸwiêkowych mamy tylko jedno pud³o mieszcz¹ce
wszystkie g³oœniki, wiêc nie marz¹c jeszcze
o „przestrzeni” mo¿na siê obawiaæ o zwyk³e
efekty stereofoniczne, a na myœl przychodz¹
mo¿liwoœci brzmieniowe przenoœnych boom–
boxów.
Podjêcie wyzwania rekonstrukcji prawdziwej
sceny dŸwiêkowej czy kinowej przestrzeni by³o
mo¿liwe g³ównie dziêki coraz wiêkszemu
zaawansowaniu cyfrowych procesorów,
s³u¿¹cych do obróbki dŸwiêku. Wszystko
zaczyna siê wiêc od pocz¹tku, czyli od noœnika.
Po odtworzeniu p³yty sygna³ poprzez znane
dekodery (obowi¹zuj¹ oczywiœcie formaty Dolby
Digital lub DTS), powszechnie stosowane do
zapisu dŸwiêku na DVD, trafia do szeregu

JAK ONI UDAJ¥?

Wiêkszoœæ systemów dŸwiêku wirtualnego pos³uguje siê odbiciami od œcian, dlatego w przeciwieñstwie do przygotowanych akustycznie, wyt³umionych pomieszczeñ, jakie stosujemy do s³uchania
muzyki, tutaj dobrze jest mieæ bardziej „surowe” warunki.

SYSTEMY
wyspecjalizowanych procesorów zwanych DSP
(Digital Sound Processor). Ich zadaniem jest
modyfikacja i przygotowanie sygna³u (manipuluj¹c parametrami takimi jak poziom g³oœnoœci,
opóŸnienia, przesuniêcia fazowe czy korekty
czêstotliwoœciowe), by uwzglêdniaj¹c specjalnie
zaprojektowane g³oœniki (choæby nawet
umieszczone w jednej obudowie – tak jak to jest
przy projektorach dŸwiêkowych) „oszukaæ”
s³uchacza tworz¹c iluzjê (tylko i a¿, bo przecie¿
ani z boku, ani z ty³u g³owy w rzeczywistoœci nie
mamy ¿adnych g³oœników) obecnoœci Ÿróde³
dŸwiêku podobnie na wzór dzia³ania systemów
5.1 i zgodnie z za³o¿eniami realizatorów nagrañ.
Potrzebny do tego celu zapis, daj¹cy wgl¹d
w zaplanowan¹ przez realizatora przestrzeñ,
uk³ady procesorów czerpi¹ z p³yty, analizuj¹c
rozk³ad dŸwiêków i decyduj¹c, co ma znaleŸæ siê
przed, a co za s³uchaczem.
Wielu producentów pos³uguje siê w³asnymi
opracowaniami. Yamaha stosuje wiele niezale¿nych wi¹zek, modeluj¹c ka¿d¹ na wczesnym
etapie w³aœnie w procesorach DSP. Denon
w swoim rozwi¹zaniu X–Space Surround
ogranicza z kolei liczbê niezale¿nych strumieni,
wskazuj¹c na zagro¿enie w postaci paso¿ytniczych, szkodliwych interferencji.
Philips pos³uguje siê z kolei w³asnym
rozwi¹zaniem o nazwie Ambisound, w którym
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wszystkie kana³y maj¹ swoje fizyczne odpowiedniki – g³oœniki dynamiczne, przy czym kana³y
przednie oraz centralny promieniuj¹
dŸwiêk wprost na s³uchacza, a przetworniki
kana³ów efektowych s¹ ustawione w kierunku
œcian bocznych i maj¹ zawê¿one charakterystyki
kierunkowe tak, aby dochodzi³ do nas jedynie
dŸwiêk odbity i rozproszony dopiero od
bocznych oraz tylnych œcian pomieszczenia.
Pioneer proponuje w swoich urz¹dzeniach
rozwi¹zanie o nazwie Front Stage Surround,
w którym dla odmiany g³oœniki ka¿dego kana³u
ustawione s¹ w jednej linii, unikalny jest brak
korzystania z odbiæ, dostatecznie skuteczne
modyfikacje sygna³u wprowadzaj¹ procesory DSP.
Harman Kardon postawi³ na sprawdzone
rozwi¹zanie firmy Dolby – system Dolby Virtual
Speaker, równie¿ nie korzystaj¹cy z pomocy
odbiæ, ale maj¹cy dodatkow¹ ciekaw¹ cechê,
a mianowicie redukcjê przes³uchu miêdzy
wybranymi dŸwiêkami z obydwu kana³ów.
Realizowane jest to poprzez wysy³anie specjalnie
opóŸnionych wi¹zek korekcyjnych do ka¿dej
z kolumn.
Oczywiœcie ró¿na mo¿e byæ odleg³oœæ,
z której ogl¹damy (i s³uchamy), ró¿ne mog¹ byæ
kszta³ty pomieszczenia i dlatego te¿ niezwykle
wa¿na (mo¿e nawet wa¿niejsza ni¿ w przypadku
klasycznych zestawów 5.1) jest optymalna
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konfiguracja. Czasem zrobi to za nas automat,
innym razem trzeba przeprowadziæ to rêcznie,
choæ zwykle temat sprowadza siê do kilku
parametrów.
Typowe miejsce pracy prezentowanych
urz¹dzeñ to nieprzygotowany pod wzglêdem
akustycznym pokój, tzn. niewyt³umiony,
z licznymi powierzchniami odbijaj¹cymi dŸwiêk.
To znakomite warunki dla dŸwiêku wirtualnego
(choæ jak ju¿ wiemy, nie wszystkie rozwi¹zania
k³ad¹ na to jednakowy nacisk), gdy¿ producent
mo¿e wykorzystaæ odbicia od œcian, tak steruj¹c
wi¹zk¹ dŸwiêku, by odpowiednio skorelowana
z dŸwiêkiem bezpoœrednim (korekcja opóŸnieñ
i natê¿eñ) dociera³a do nas z boku lub z ty³u
(odbita np. od sufitu czy œcian za nami).
Czy systemy wirtualne mog¹ byæ równie
dobre jak klasyczne 5.1? Nie oferuj¹ jeszcze
takiej dok³adnoœci i precyzji, ale doskonalenie
cyfrowej obróbki dŸwiêku i widoczne coraz
wiêksze zaanga¿owanie producentów bêdzie
z pewnoœci¹ powodowa³o coraz lepsze rezultaty.
Ju¿ dzisiaj s¹ one na tyle zadowalaj¹ce dla wielu
klientów, ¿e z radoœci¹ ¿egnaj¹ siê oni z planami
zakupu kompletnych, ale k³opotliwych
w instalacji systemów 5.1, a nawet pakuj¹ do
pude³ te, które maj¹...
R.£.

