Odtwarzacze HD KINO DOMOWE

Trudnoœci w pozyskaniu do testu BD Pioneera,
który jakoby sprzedaje siê na pniu w iloœciach
dowolnych, mimo ¿e jego cena jest niemal
zaporowa, œwiadczy³yby o gwa³townie rosn¹cej
popularnoœci odtwarzaczy wizyjnych wysokiej
rozdzielczoœci. Co w takim razie dzieje siê
wœród tañszych odtwarzaczy, które te¿ siê
pojawi³y, na rynku i w naszym teœcie? Ludzie
stoj¹ na mrozie parê godzin przed otwarciem
sklepów? Czy trwaj¹ca walka miêdzy Blu-ray’a
HD DVD nie powstrzymuje ju¿ klientów,
a mo¿e Blu-ray odniós³ ju¿ sukces?

Pioneer BDP-LX70A
Sony BDP-S500
Toshiba HD-XE1

T ak, walka skoñczona. Chocia¿ w naszym teœcie
pojawia siê jeszcze wspomnienie poprzedniej epoki
– odtwarzacz HD DVD – to od 19 lutego ¿yjemy w
œwiecie Blu-ray. Tego dnia bowiem Toshiba, g³ówny
promotor HD DVD og³osi³a, ¿e zaprzestaje popierania
tego formatu.
Odtwarzacz Toshiby otrzymaliœmy do testu znacznie wczeœniej, i test
ten przygotowywaliœmy w innej rzeczywistoœci. W pierwszej reakcji na
wiadomoœæ z 19 lutego chcieliœmy wiêc wycofaæ HD-XE1 z testu – mimo ¿e
Toshiba zapowiada, ¿e przez czas jakiœ jej odtwarzacze HD DVD pozostan¹
w sprzeda¿y. Ale co to bêdzie za sprzeda¿ – to bêdzie wyprzeda¿! No
w³aœnie! Czy to odtwarzacz Blu-ray, czy HD DVD, zawsze jest
odtwarzaczem DVD. I to bardzo dobrym. Chyba mo¿na wiêc bêdzie za
œmieszne pieni¹dze kupiæ wyœmienity odtwarzacz DVD. Warto o nim co
nieco wiedzieæ... Ceny odtwarzaczy Blu-ray spadaj¹, ale jeszcze daleko im
do zakresu kilkuset z³otych. Testowany Sony BDP-S500 kosztuje ok. 3000 z³,
a Pioneer BDP-LX70A ponad dwa razy wiêcej...

KONIEC WOJNY
FORMATÓW
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Pioneer BDP-LX70A
Pierwsze nadzieje na przetestowanie BD Pioneera robiono nam ju¿ pod
koniec roku... 2006. Jednak przez prawie rok by³a to bajka o ¿elaznym
wilku, a od kiedy wreszcie wilk pojawi³ siê jesieni¹ 2007 roku, ca³e jego
watahy s¹ podobno odstrzeliwane przez klientów – z takim skutkiem, ¿e
BDP dla nas wci¹¿ by³ niedostêpny. A teraz musimy spieszyæ siê z oddaniem
testowanego egzemplarza, na który czekaj¹ inne redakcje, ale pewnie po
drodze wpadnie on do jakiegoœ sklepu, a zaraz potem w rêce klienta.

P

ioneer oferuje jeden model w dwóch
wariantach; wersja z liter¹ A w oznaczeniu
ma rozszerzone mo¿liwoœci – potrafi
odtwarzaæ p³yty BD–ROM i dekoduje nowe
formaty dŸwiêkowe. Urz¹dzenie jest z pewnoœci¹ konstrukcj¹ ambitn¹, do czego w jasny
sposób zobowi¹zuje cena, a co poœwiadcza nie
tylko du¿¹ mas¹, ale równie¿ dba³oœci¹
o szczegó³y wykonania. Ocena samego projektu
wzorniczego jest kwesti¹ gustu, nie mo¿na
jednak zaprzeczyæ ogólnej elegancji urz¹dzenia.
BDP–LX70A dostêpny jest jedynie w kolorze
czarnym, charakterystycznym dla presti¿owej
linii produktów Pioneera. Wyœwietlacz, choæ
niedu¿y, pokazuje informacje wyraŸnymi
znakami – matryca punktowa udaje tutaj prosty
display FL. Na froncie ulokowano zaledwie kilka
przycisków, nie ma na nim ¿adnej podstêpnej
klapki. W³¹czenie kilku wa¿nych funkcji (m.in.
HDMI, LAN, HD) sygnalizowane jest diodami.
Bardzo wa¿ny jest przycisk pozwalaj¹cy na
prze³¹czanie wyjœciowej rozdzielczoœci, dziêki
któremu unikniemy k³opotliwej sytuacji, gdy
obraz znika i konieczne jest grzebanie w menu
bez mo¿liwoœci zerkniêcia w OSD. Wyjœcia
wizyjne s¹ we wszystkich standardach, od HDMI
a¿ po kompozyt, pominiêto jednak poczciwy
SCART. Do transmisji sygna³u audio mo¿emy
u¿yæ dwóch przy³¹czy cyfrowych (œwiat³owodowe, elektryczne), wyjœcia wielokana³owego 5.1
oraz niezale¿nego stereofonicznego. Wspomniany LAN tak¿e ma swoje gniazdo w postaci
standardowego portu RJ–45. Urz¹dzenie ma
równie¿ wejœcie pozwalaj¹ce na zewnêtrzne
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Matryca punktowa odtwarzacza udaje
zwyczajny wyœwietlacz FL. Efekt – doskona³a
czytelnoœæ i elegancki wygl¹d.

Oczywiœcie najlepiej u¿yæ HDMI – t¹ drog¹
mo¿na wys³aæ 1080p, a tak¿e przerzuciæ nowe
standardy wielokana³owe do amplitunera
w celu zdekodowania. HDMI pozwala tak¿e
na wysy³anie komend steruj¹cych telewizorem. Z kolei LAN to œwietny sposób na
kontrolowanie urz¹dzenia w³¹czonego w sieæ.
Wyposa¿enie BDP–LX70 w wyjœcia prezentuje
typowy zestaw dla odtwarzaczy HD. Jest
HDMI 1.3, ale starego SCART–a brak.
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sterowanie (inne ni¿ bezpoœrednio z do³¹czonego pilota) za pomoc¹ sterownika innego
urz¹dzenia Pioneera (np. amplitunera) lub przy
u¿yciu zewnêtrznego czujnika podczerwieni
(np. gdy odtwarzacz znajdzie siê w zamykanej
szafce). Ale brak portu szeregowego RS–232
nale¿y uznaæ za spor¹ wadê.
BDP–LX70A czyta DVD–V, CD, DVD–R/RW,
BD i wspomniany BD–ROM. Z punktu widzenia
uniwersalnych odtwarzaczy AV nie rozpieszcza
wiêc u¿ytkownika – o DVD–A, czy tym bardziej
SACD, nie ma mowy.
Zmiana rozdzielczoœci wyjœcia wideo dotyczy
BD oraz skalowanego sygna³u z DVD – mo¿liwe
jest osi¹gniêcie w ka¿dym z wymienionych
przypadków maksymalnych 1080p, ale jedynie na
wyjœciu HDMI. Na komponencie otrzymamy do
720p. Równie¿ dopasowanie klatkowe 24p dzia³a
wy³¹cznie na HDMI.
Wewnêtrzne dekodery dŸwiêku wielokana³owego obs³uguj¹: DD, DD Plus, DD TrueHD,
DTS i DTS–HD. Urz¹dzenie jest gotowe do
pracy po wykonaniu kilku bardzo banalnych
ustawieñ i pewnie znakomita wiêkszoœæ jego
posiadaczy nigdy nie zag³êbi siê w pozosta³e
mo¿liwoœci. Warto jednak wiedzieæ, ¿e
BDP–LX70A ma pewn¹ pulê nastawieñ i regulacji
obrazu i dŸwiêku. Przydaj¹ siê one, gdy mamy
k³opoty z uzyskaniem w³aœciwej jakoœci lub
formatu obrazu i dŸwiêku. Wœród umiejêtnoœci
funkcjonalnych doskona³e wra¿enie robi
przegl¹darka plików, zdjêæ, nagrañ i filmów,
„wniesionych” do urz¹dzenia na nagrywalnych
noœnikach. Przejrzystoœæ i szybkoœæ docierania
do po¿¹danych folderów i œcie¿ek jest
rewelacyjna. Dowiadujemy siê równie¿, ¿e za
poœrednictwem HDMI mo¿liwe jest przekazywanie komend steruj¹cych do innych jednostek
systemu, w tym wypadku chodzi raczej
o telewizor ni¿ o amplituner AV.

DANE TECHNICZNE
Odczytywane formaty BD, BD–ROM, DVD–Video,
DVD–R/RW, CD–R/RW, CD–DA, MP3, JPEG
HDD
–
Dekodery wielokanałowe
DD, DD Plus, DTS
Wyjścia wideo
1 x HDMI, 1 x komponent,
1x S–Video, 1 x kompozyt
Wyjścia audio
1 x cyfrowe koaksjalne,
1 x cyfrowe światłowodowe, 1 x analogowe RCA,
1 x wielokanałowe 5.1
Złącze SCART
–
Komunikacja
LAN, wejście IR,
port do sterowania w systemie Pioneer
Czytnik kart pamięci
–
Wymiary (S/W/G) [mm]
42/10,3/35,3
Masa [kg]
6,6
Pobór mocy [W]
35

PRÓBY PRAKTYCZNE
Z BDP–LX70A mo¿na spêdziæ bez zmêczenia wiele godzin. Pioneer
pokazuje obraz w sposób bardzo realistyczny, ale spokojny i pozornie
nieefektowny. Miasta i pejza¿e s¹ t³em niewykazuj¹cym wielkiego
zaanga¿owania. Na tym tle doskonale prezentowane s¹ postacie ludzkie,
nadal rysowane w sposób stonowany, ale ju¿ zdecydowanie siê odcinaj¹ce.
Zbilansowanie barw jest przy tym znakomite. Tak newralgiczny element jak
ludzkie twarze (czasami rêce) pokazywany jest zawsze z ogromn¹
neutralnoœci¹, ale i ¿ywoœci¹, bez martwoty. BDP–LX70A perfekcyjnie
panuje równie¿ nad czarnym i najg³êbszymi odcieniami szaroœci. Jeœli
monitor lub projektor bêdzie wystarczaj¹co wysokiej klasy, to zobaczymy
nie tylko doskona³¹ czerñ, ale tak¿e perfekcyjn¹ reprodukcjê szczegó³ów.
Znakomite s¹ równie¿ analitycznoœæ i dynamika, te dwa elementy na³o¿one
na siebie daj¹ doskona³¹ zabawê podczas ogl¹dania szybkich filmów akcji. By
wrzuciæ kamyczek do ogródka, trzeba powiedzieæ, ¿e dzieciaki ogl¹daj¹c
animowane bajki, nie czu³y siê wystarczaj¹co pora¿one blaskiem kolorów.
Pioneer konsekwentnie, tak¿e w realizacjach tego typu, nie szar¿uje.
Wstyd powiedzieæ, ale podczas odtwarzania DVD efekty s¹ równie¿
znakomite. Oczywiœcie nie tak spektakularne jak z BD, ale bardzo zbli¿one.
Poprosi³em o weryfikacjê swoich spostrze¿eñ kolegê i kole¿ankê, ca³kiem
m³odych jeszcze. Potwierdzili to w ca³ej rozci¹g³oœci. Je¿eli mamy siê jednak
czepiaæ, to mankamenty DVD widoczne by³y podczas odtwarzania animacji,
kiedy BDP–LX70 usi³uje rozjaœniaæ obraz. Efektem nie jest jednak bardziej
wyraziste przedstawianie barw, ale ich os³abienie.
DŸwiêk z wielokana³owej rejestracji, nie tylko BD, ale i DVD, jest
soczysty, gêsty i zdecydowany. Przedni plan jest bardzo konkretnie
narysowany, z dobr¹ lokalizacj¹ Ÿróde³. Dynamika jest dobra, analitycznoœci
tak¿e nie mo¿na nic zarzuciæ. Œrednica jest raczej twarda, bas muskularny.
Do tego uk³adu nieco lepiej pasowa³aby bardziej dŸwiêczna, ostrzejsza góra,
a ta jest lekka i przestrzenna – sama w sobie bardzo przyjemna, s¹ jednak
chwile, gdy odczuwamy pewien niedostatek mocy w tym zakresie.
P³yty CD brzmi¹ ma³o ciekawie i ma³o przekonuj¹co – z pewnoœci¹ to
nie ta klasa, co dostêpna ze znacznie tañszych, wyspecjalizowanych
odtwarzaczy CD nowej generacji. BDP–LX70A z pewnoœci¹ nie zast¹pi
dobrego CD w systemie muzycznym, ale dziêki temu, ¿e w ogóle czyta ten
format, mo¿e s³u¿yæ t¹ funkcj¹ np. reszcie rodziny, która dziêki temu nie
bêdzie dotykaæ naszego najwa¿niejszego odtwarzacza.

BDP-LX70A
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

6800
DSV
www.dsv.com.pl

Wykonanie
Ciê¿ka, solidna obudowa, a wykonanie szczegó³ów
z najwy¿sz¹ precyzj¹. Oczekiwane wyposa¿enie
w wejœcia i wyjœcia (w tym HDMI 1.3).
Funkcjonalnoœæ
Du¿e mo¿liwoœci konfiguracyjne bez zbêdnego komplikowania wyborów. Znakomite przegl¹darki plików
zdjêciowych, muzycznych, ale równie¿ filmowych, rejestrowanych na BD–ROM. Wygodny pilot.
Brzmienie
Wybitne z formatów wielokana³owych, równie¿
z DVD, ale wci¹¿ dalekie od audiofilskiej klasy z CD.
Obraz
Znakomicie neutralny, czysty, dynamiczny. Bardzo
dobry równie¿ po upskalowaniu do 1080p z DVD.

Sterownik nie jest piêkny, ale doskonale
panuje nad urz¹dzeniem.

listopad 2007

45

KINO DOMOWE Odtwarzacze HD

Sony BDP-S500
Odtwarzacz Blu–ray Sony ju¿ testowaliœmy – by³ to BDP–S1, wówczas
model jedyny (nie bior¹c pod uwagê czytnika BD w konsoli PS3) i tym
samym referencyjny, co podkreœla³a te¿ jego cena, podobna do aktualnej
ceny Pioneera BDP–LX70A. Ale podczas gdy Pioneer jest na etapie wprowadzania pierwszego presti¿owego modelu, Sony rozwinê³o ju¿ front na tyle,
by wprowadziæ drug¹ generacjê i rozszerzyæ ofertê, tak¿e o znacznie
tañsze urz¹dzenie.

O

becnie Sony proponuje dwa odtwarzacze
Blu–ray, wœród których kosztuj¹cy nieca³e 3000 z³ BDP–S500, a wiêc ponad dwa
razy tañszy od BDP–LX70A, jest tym... dro¿szym.
Odtwarzacz ma pokaŸne rozmiary,
g³êbokoœæ mo¿e byæ nawet k³opotliwa przy
przeciêtnych szafkach pod sprzêt. Obudowê
wykonano z blachy polakierowanej na czarno
(to jedyna wersja kolorystyczna), tego samego
koloru jest te¿ przedni panel. Na froncie
znajduje siê p³yta pleksi, gdy chcemy w³o¿yæ
p³ytê (wystarczy wcisn¹æ „open”) urz¹dzenie
opuszcza tê klapkê o kilka centymetrów,
os³aniaj¹c szufladê (natychmiast siê wysuwaj¹c¹)
oraz kilka podstawowych przycisków funkcyjnych. Nieco udziwnione rozwi¹zanie dzia³a³o
w teœcie bez problemów, niezawodnoœæ wyjdzie
na wierzch po d³u¿szym praniu, po w³o¿eniu do
odtwarzacza setek lub tysiêcy p³yt. Trzy
podstawowe przyciski do obs³ugi (w³¹cznik
sieciowy, wk³adanie p³yty, obni¿anie klapy)
znajduj¹ siê na rancie górnego panelu urz¹dzenia.
Tylny panel wyposa¿ono jak nale¿y. Zniknê³o
wyjœcie SCART, co najwidoczniej staje siê ju¿
standardem, rolê podstawowego z³¹cza ma
zapewne pe³niæ HDMI, oprócz którego
zaserwowano komponent, kompozyt i S–Video.
Wyjœcia audio tak¿e s¹ w komplecie, zarówno
cyfrowe, jak i analogowe, jest te¿ zestaw 5.1 do
pod³¹czenia zewnêtrznego dekodera.
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Trzy kluczowe przyciski do obs³ugi BDP–S500
ulokowano na krawêdzi górnej czêœci obudowy.

Na wyjœciu HDMI mo¿emy otrzymaæ sygna³
1080p wyœwietlany z prêdkoœci¹ 24 klatek na
sekundê.
Sony BDP–S300 jest zaopatrzony we
wszystkie potrzebne wyjœcia audio i wideo, nie
ma jednak ¿adnych portów komunikacyjnych
ani innych niespodzianek.
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Wewn¹trz znajduj¹ siê procesory pozwalaj¹ce na odczyt i wysy³anie po HDMI nastêpuj¹cych
formatów dŸwiêkowych: Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus i DTS–HD. Czytane formaty s¹
nastêpuj¹ce: BD, DVD–V, DVD+R/RW, DVD–R/
RW, CD oraz pliki JPEG, MP3 i MP2. Producent
nie zdecydowa³ siê na obdarzenie BDP–S500
czytnikiem daj¹cym sobie radê z DivX, VCD
i SVCD, za to odtwarzacz rozumie format
AVCHD, który jest coraz popularniejszym
standardem rejestracji w cyfrowych kamerach,
nie tylko Sony. Wœród umiejêtnoœci odtwarzania,
a raczej przetwarzania obrazu jest mo¿liwoœæ
korzystania z rozdzielczoœci 1080p, a tak¿e
system 24p wyœwietlaj¹cy filmy w tempie 24
klatek na sekundê (czyli tak, jak je zarejestrowano), a nie z prêdkoœci¹ 25 klatek, pochodn¹ od
czêstotliwoœci napiêcia w sieci. Maksymalna
rozdzielczoœæ uzyskiwana na z³¹czu HDMI to
oczywiœcie 1080p, równie¿ przy skalowaniu
obrazu z p³yt DVD. Na komponencie uzyskamy
z upskalowanego DVD maksymalnie do
480p/ 576p, a z kr¹¿ków BD 1080i lub 720p.
Menu nie osza³amia grafik¹, ale jest schludne
i estetyczne. Podstawowe strojenie wymaga
wykonania zaledwie kilku czynnoœci, ale jeœli
chodzi o dŸwiêkow¹ „przepuszczalnoœæ”
sygna³ów wielokana³owych, w postaciach
analogowej i cyfrowej, przez ró¿ne wyjœcia, to
producent serwuje w instrukcji obs³ugi potê¿n¹
tabelê, w której wy³uszcza co, gdzie i kiedy
bêdzie lub nie bêdzie. Korygowanie obrazu jest
niebanalne, wybiera siê bowiem w³aœciwe
pomieszczenie (jasne, kinowe lub standardowe),
ewentualnie mo¿na pos³u¿yæ siê trzema
wersjami personalnymi.
Sterownik jest doœæ ³adny i funkcjonalny, daje
sobie radê z kilkudziesiêcioma modelami
telewizorów najbardziej popularnych marek.

DANE TECHNICZNE
Odczytywane formaty BD, DVD–Video, DVD–R/RW,
DVD+R/RW, CD–R/RW, CD–DA, MP3, JPEG, AVCHD
HDD
–
Dekodery wielokanałowe
DTS, DTS HD, DD,
DD True HD, DD Plus
Wyjścia wideo
1 x HDMI, 1 x komponent,
1 x S–Video, 1 x kompozyt
Wyjścia audio
1 x cyfrowe koaks.,
1 x cyfrowe koaksjalne, 1 x cyfrowe światłowodowe,
1 x analogowe RCA, 1x analogowe RCA 5.1
Złącze SCART
–
Komunikacja
–
Czytnik kart pamięci
–
Wymiary (S/W/G) [mm]
43/10/36,1
Masa [kg]
4,8
Pobór mocy [W]
33

Szuflada na p³ytê
wysunie siê wówczas, gdy
klapka przykrywaj¹ca ca³y przedni
panel zjedzie sprawnie w dó³.

PRÓBY PRAKTYCZNE
Ju¿ nikogo nie zaskoczymy stwierdzeniem, ¿e obraz z p³yt Blu–ray jest
bardzo dobry. W Sony widoczne jest to szczególnie w dwóch aspektach. Po
pierwsze, BDP–S500 daje kolory doskonale naturalne, bogate i soczyste.
Zarówno przy obrazowaniu natury, roœlinnoœci, tak¿e przy fajerwerkach,
wybuchach i ogniu piekielnym. Wszystko widzimy tak, jak wygl¹da
naprawdê (lub jak sobie wyobra¿amy w najgorszych snach). Przedni plan
dominuje swoj¹ wyrazistoœci¹ nad reszt¹, znakomita rozdzielczoœæ
szczegó³ów nie pozwala na utratê kontroli ogl¹daj¹cemu nad wszystkimi
elementami na ekranie. Drugi aspekt to animacje, w których Sony dostaje
bzika – barwy s¹ tu wyj¹tkowo soczyste, rozjarzone, ekspresyjne
i dynamiczne, i pod tym wzglêdem zachowuje siê kompletnie odmiennie
od Pioneera. Mo¿emy wiêc z wielk¹ satysfakcj¹ og³osiæ, ¿e jednak widzimy
ró¿nice miêdzy charakterami ró¿nych odtwarzaczy BD. Nie da siê takich
odlotów ogl¹daæ przez d³ugie godziny, ale jeden dwa filmy – owszem.
Naturalnie dzieci mog¹ i dziesiêæ, m³ode oczy maj¹. Z DVD nie ma ju¿ co
liczyæ na ostroœæ i wyrazistoœæ BD, ale zrównowa¿enie kolorów jest nadal
bardzo dobre, a przy animacjach jest ju¿ mniej ekscytacji.
Brzmienie wielokana³owe pasuje do wyrazistoœci obrazu, jest analityczne, przejrzyste, niezwykle przestrzenne. Mo¿na mieæ zarzut do nieco zbyt
ma³ych postaci na pierwszym planie, podczas gdy dŸwiêkowe szczegó³y z t³a
s¹ odrobinê zbyt mocno akcentowane. Góra pasma jest kryszta³owo czysta,
a bas potê¿ny i s¹¿nisty, przy tym wcale nie rozmiêkczony.
DŸwiêk stereofoniczny zasadza siê na znacznym zagêszczeniu œrodka
pasma, przez co brzmienie nabiera mocy i intensywnoœci. Brakuje finezji
w analitycznoœci i neutralnoœci, ale ostateczna postaæ jest ca³kiem interesuj¹ca i przyjemna w odbiorze, chocia¿ daleko jej do audiofislkiej gracji.

BDP-S500
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

2800
SONY POLAND
www.sony.pl

Wykonanie
Pomys³owe wzornictwo z ukryt¹ szuflad¹ w roli g³ównej. Staranne wykonanie, ale obudowa o przeciêtnej
solidnoœci. Ciekawie, bez przepychu.
Funkcjonalnoœæ
Bardzo ³atwa obs³uga. Wszystkie wyjœcia audio i wideo,
choæ bez ¿adnych portów komunikacyjnych. Dobrze
zaprojektowany pilot.
Brzmienie
Przejrzyste, analityczne w 5.1, bardziej gêste i mniej
dok³adne z dwóch kana³ów.
Obraz
Efektowny obraz z 1080p/24k z HDMI, delikatnie
s³abszy z DVD.

Sterownik odtwarzacza doskonale siê
sprawdza, w pamiêci ma kody steruj¹ce
telewizorami kilkunastu producentów.
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Toshiba HD-XEI

Toshiba obstaje przy HD DVD nie tylko deklaracjami – proponuje ju¿
kolejn¹ generacjê odtwarzaczy w tym formacie. HD–XE1 jest ciê¿ki,
tak potê¿na masa niewielkiego urz¹dzenia, chocia¿ nie u³atwia wyjêcia
z pude³ka, to imponuje. Maj¹ w tym udzia³ solidne aluminiowe p³yty,
którymi pokryto obudowê.

U

rz¹dzenie najwygodniej jest obs³ugiwaæ
z pilota, chocia¿ podstawowe funkcje s¹
te¿ dostêpne pod klapk¹, biegn¹c¹ przez
ca³¹ szerokoœæ frontu. Jest tu równie¿ hebelek
do wyboru wyjœcia wizyjnego, które chcemy
uruchomiæ. Prze³¹czanie nastêpuje pomiêdzy
HDMI/komponent a S–Video/kompozyt. Na
HDMI otrzymujemy sygna³ 1080p upkowertowany z ka¿dej w³o¿onej do urz¹dzenia p³yty. Na
komponencie jest jak zwykle gorzej, bo
z powodu obawy przed kopiowaniem dostajemy
tam tylko 480i/p i 576i/p. Pod klapk¹ s¹ równie¿
dwa porty USB, które na razie nie bêd¹
potrzebne, ale producent donosi, ¿e mog¹ byæ
przydatne w przysz³oœci. Tylny panel zawiera
wszystkie standardowe wyjœcia wizyjne oprócz
z³¹cza SCART. Wyjœcia audio równie¿ obejmuj¹
wszystkie potrzebne przy³¹cza, wœród nich tak¿e
analogowy komplet 5.1 dla zewnêtrznych
dekoderów wielokana³owych. Do kontroli jest
RS–232C oraz port LAN.
Kompatybilnoœæ z formatami wygl¹da
nastêpuj¹co: HD DVD, DVD–V, CD, DVD–RW,
CD–R/RW, oczywiœcie równie¿ MP3 i JPEG.
Zestaw dekoderów obejmuje DD Plus, DD True
HD, prostsze formy DD oraz DTS. Sterownik
jest nie tylko elementem wyposa¿enia, lecz
i wybitnie ekskluzywnym dodatkiem. Jego
ciê¿kie body pokryte jest lakierem fortepianowym, przyciski s¹ bardzo dystyngowane; mog¹
byæ podœwietlane przez 10 sekund, funkcjê tê
musi w³¹czyæ u¿ytkownik.
Grafika menu jest przeciêtna, ale prawdê
mówi¹c, wszystko dzia³a i jest czytelne.
Regulacja obrazu przebiega w kilku podstawowych aspektach (kontrast, ostroœæ, jasnoœæ itd.),
mo¿na równie¿ w³¹czaæ filtry, poprawiaæ ostroœæ
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krawêdzi (bardzo przydatne, sprawdza siê
znakomicie). Niezale¿ne s¹ blokowe zmiany
jakoœci obrazu (film, wideo, auto). Wiadomo, ¿e
jeœli mamy zamiar wykorzystywaæ wewnêtrzne
dekodery, to czeka nas tak¿e kilka ustawieñ
g³oœnikowych.

Podstawowe klawisze funkcyjne znajduj¹ siê
pod klapk¹ z przodu urz¹dzenia. S¹ tu
równie¿ dwa nieczynne porty USB oraz
prze³¹cznik pomiêdzy wejœciami wizyjnymi.

Sygna³ 1080p, równie¿ z p³yty DVD, dostajemy
wy³¹cznie na HDMI, a u¿ywaj¹c komponentu
trzeba siê zadowoliæ co najwy¿ej 576p. RS–232
daje mo¿liwoœæ systemowego sterowania.
Wyposa¿enie w wejœcia i wyjœcia
nie pozwala odró¿niæ BD od HD DVD – nawet
rugowanie SCART–a wydaje siê wspóln¹
polityk¹ obydwu formatów.
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PRÓBY PRAKTYCZNE
W komplecie z urz¹dzeniem dostarczane s¹
trzy filmy HD DVD, zrealizowane wzorowo,
choæ przyznaæ trzeba, ¿e artystycznie nie
wszystkie najwy¿szych lotów. Jako materia³
testowy nada³y siê jednak znakomicie.
Pierwszym narzucaj¹cym siê, œwietnym efektem,
by³a g³êbia barw. Kolory by³y niezmiernie
soczyste, realistyczne, „wychodzi³y” z ekranu na
powitanie ogl¹daj¹cego. Nie zaobserwowa³em
w tym agresji i dominacji którejœ z barw, nawet
przy u¿yciu rzutnika LCD ¿ó³ty by³ prawdziwie
¿ó³ty, a ludzkie twarze ani nie emanowa³y
niepotrzebn¹ bladoœci¹, ani nie dra¿ni³y
nadmiernym zaró¿owieniem czy zaczerwienieniem. Te ziemiste by³y nadal nieprzyjemnie
chorobliwe, ale dzieciêce oblicza zawsze tryska³y
energi¹ i zdrowiem. Naprawdê by³o to widaæ.
Z pewnoœci¹ kontury pokazane zosta³y na
najwy¿szym poziomie, ale nie zawsze dobitnie,
gdy¿ nie zawsze jest to potrzebne. Kreska mia³a
wiêc wyczucie. Kontrast tak¿e by³ wysokie, choæ
osi¹gniêty z pewnym trudem – nie najlepiej
bowiem zaprezentowa³ siê bia³y, wydawa³ siê
lekko zgaszony, za to czarny mia³ ju¿ rewelacyjn¹ g³êbiê. Udawa³o siê wyci¹gn¹æ znakomicie
rozci¹gniêt¹ paletê bardzo wyraŸnych szarych
szczegó³ów i niuansów. Na zdecydowan¹
pochwa³ê zas³ugiwa³a tak¿e plastycznoœæ sceny,
wyraŸnie widoczne by³o kto i co jest wa¿niejsze,
a które elementy mo¿na zepchn¹æ na plan
dalszy.
Wykorzystanie p³yty DVD powoduje, ¿e
obraz lekko blaknie, przy czym na wyrazistoœci
trac¹ nie tylko barwy RGB, ale równie¿ czarny
oraz bia³y. Dla tego ostatniego jest to ju¿ spory
problem, bowiem bardzo jasne szczegó³y potrafi¹ zupe³nie zgin¹æ, szczególnie przy wykorzystaniu rzutnika LCD.

DANE TECHNICZNE
Odczytywane formaty
HD DVD, DVD–Video,
DVD–R/RW, CD–R/RW, CD–DA, MP3, JPEG
HDD
–
Dekodery wielokanałowe
DD, DD Plus,
D True HD, DTS
Wyjścia wideo
1 x HDMI, 1 x komponent,
1 x S–Video, 1 x kompozyt
Wyjścia audio
1 x cyfrowe koaksjalne,
1 x cyfrowe światłowodowe, 1 x analogowe RCA,
1 x wielokanałowe 5.1
Złącze SCART
–
Komunikacja
RS–232C, LAN, 2 porty extension
Czytnik kart pamięci
–
Wymiary (S/W/G) [mm]
43,8/7,5/ 34,4
Masa [kg]
6,2
Pobór mocy [W]
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Sterownik
elegancki
i funkcjonalny,
z podœwietlanymi
klawiszami.

Cechy dŸwiêkowe s¹, mówi¹c eufemistycznie, bardzo oryginalne. W systemie 5.1
urz¹dzenie gra z wielkim entuzjazmem, chocia¿
wydaje siê cokolwiek krzykliwe i nie zawsze
dok³adne. Najlepiej sprawdza siê, gdy œcie¿ka
dŸwiêkowa jest w miarê równomierna,
uporz¹dkowana i ma œredni poziom g³oœnoœci.
Natomiast w trybie stereofonicznym dŸwiêk jest
zaskakuj¹co neutralny, dojrza³y, a przy tym
dynamiczny.

HD-XEI
Cena (razem)[z³]
Dystrybutor

3000
TOSHIBA POLSKA
www.toshiba.pl

Wykonanie
Ekskluzywna i potê¿na obudowa z aluminiowych p³yt,
równie efektowny i mocny sterownik.
Funkcjonalnoœæ
HD DVD i wiêkszoœæ znanych formatów wideo. £atwa
konfiguracja i obs³uga, menu skromne. Mo¿liwoœæ sterowania przez RS–232 i obs³ugi przez LAN.
Brzmienie
¯ywio³owe w 5.1, spokojniejsze w stereo.
Obraz
Obraz z HD DVD o wybitnie soczystych kolorach,
œwietnej dynamice i przestrzennoœci. Z DVD przyt³umiony i mniej ostry, ale wci¹¿ co najmniej dobry.

PODSUMOWANIE
Porównania w tym teœcie mo¿na by³o przeprowadziæ w dwóch
kierunkach. Przede wszystkim miêdzy BDP–S500 Sony a HD–XE1
Toshiby, gdy¿ urz¹dzenia te reprezentuj¹ ró¿ne, do niedawna walcz¹ce
ze sob¹ na rynku formaty, ale maj¹ bardzo podobne ceny. Pod wzglêdem
jakoœci obrazu z p³yty wysokiej rozdzielczoœci nic nie jest jednak
rozstrzygniête, trzeba uznaæ remisowy wynik tego pojedynku.
Odtwarzaj¹c standardowe DVD, w obydwu wypadkach z sygna³em
upskalowanym do 1080p na HDMI, nieco lepiej sprawuje siê Sony. Pod
wzglêdem jakoœci dŸwiêku BDP–S500 przeœcign¹³ HD–XE1 w trybie
wielokana³owym, ale ju¿ nie w odtwarzaniu CD. Toshiba zadba³a
o wyposa¿enie swego urz¹dzenia w a¿ cztery porty komunikacyjne,
których w ogóle nie ma w BDP–S500 – to chyba b³¹d, poniewa¿
urz¹dzenia tego typu czêsto wkomponowuje siê w instalacje. Wreszcie
wypada przyznaæ, ¿e Toshiba sprawia wyj¹tkowo przyjemne wra¿enie
solidnoœci¹ swojej konstrukcji.
Co na to nasza gwiazda, na któr¹ przysz³o nam tak d³ugo czekaæ?
Gwiazda, jak przysta³o na gwiazdê, sporo siê spóŸni³a, zaliczy³a
efektowne wejœcie (rzut na taœmê przed samym oddaniem testu), czy
jednak warto by³o czekaæ? Warto, choæby ze wzglêdów poznawczych.
Odtwarzacz Pioneera w bezwzglêdnej skali bez w¹tpienia jest najlepszym urz¹dzeniem testu. Jakoœæ obrazu oparto w nim tylko i wy³¹cznie
na neutralnoœci barw, na spokoju i rzeczowoœci. BDP–LX70A nie daje siê
nawet sprowokowaæ krzykliwymi animacjami dla dzieci. To w zasadzie
musi wystarczyæ jako rekomendancja dla wydania ponad dwa razy
wiêkszej kwoty, bo brzmienie nie jest wyraŸnie lepsze ni¿ u konkurentów, a czytniki kart i gniazda do sterowania to jednak tylko dodatek.
Grzegorz Rogó¿
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Blu-ray i HD-DVD od œrodka

P

rzy konstruowaniu odtwarzaczy nowych formatów jedn¹ z pierwszych rzeczy, z jakimi producenci musz¹ siê zmierzyæ, jest mechanizm
odczytuj¹cy dyski. Napêdy znane z wczeœniejszych generacji urz¹dzeñ
DVD nie poradz¹ sobie ani z Blu–ray’em, ani z HD DVD – struktura samego
noœnika jest bowiem zupe³nie inna. Ale obecnie, inaczej ni¿ to by³o w przypadku p³yty CD, nowe formaty pojawiaj¹ siê najpierw w sprzêcie komputerowym. Zanim wiêc stacjonarne odtwarzacze Blu–ray zaczê³y pojawiaæ siê
w folderach, œwiat informatyczny by³ ju¿ pe³en propozycji czytników i p³yt
magazynuj¹cych 25 lub 50 GB informacji. Od d³u¿szego czasu dostêpne s¹
te¿ komputerowe nagrywarki Blu–ray. Podsunê³o to konstruktorom
wszystkich testowanych modeli gotowe rozwi¹zania, oraz wp³ynê³o na
wiele aspektów konstrukcji ca³ych odtwarzaczy. Pioneer, Sony i Toshiba
siêgnêli po napêdy komputerowe – napêdy w³asnej produkcji. Sygna³
odczytany z p³yty p³ynie wiêc poprzez charakterystyczn¹ szerok¹ taœmê,
a zasilanie dla napêdu zosta³o przygotowane w formie czteropinowego
kabla (wyj¹tkiem jest tutaj Toshiba, która zastosowa³a nieco inne konektory
napêdu i przejœciówki).
Czasem spotkaæ siê mo¿na z zarzutami wobec takich transportów, ale
na pewno bêd¹ one ³atwe w ewentualnym serwisowaniu. Kolejnym wa¿nym
elementem jest p³yta g³ówna – podobna jak w architekturze PC, na której
gromadzone s¹ uk³ady sterowania mechanizmem, wstêpnej obróbki danych,
procesorów i konwerterów obrazu; Toshiba ma kompleksowy modu³ tak¿e
z obwodami audio. Pamiêæ podrêczna dla procesora wynosi a¿ 2 GB, wœród
uk³adów wideo najwa¿niejszy jest chip Silicon Optics Reon–VX, który
zajmuje siê obróbk¹ wszystkich sygna³ów (skalowanie do 1080p, deinterlacing, konwersja C/A z próbkowaniem 297 MHz). Pioneer ma ogromny chip
Sigma SMP8634, którego sercem s¹ dekodery wszystkich najnowoczeœniejszych formatów wideo. Na pok³adzie jest tak¿e skaler do standardu 1080p
oraz komplet przetworników C/A 12 bit/ 150 MHz. Sigma jest jednoczeœnie
kontrolerem portów USB, z³¹cza sieciowego LAN, obs³uguje pamiêci RAM,
oraz ma zintegrowany interfejs transmisji danych z dysków twardych IDE –
to szalenie rozbudowany uk³ad. W odtwarzaczu Sony dostrze¿emy taki sam
procesor Sigmy, co wiêcej, s¹ tam równie¿ scalaki wyprodukowane przez
Pioneera, jest te¿ takie samo oznaczenie ca³ego modu³u.
Zanim cyfrowy sygna³ wideo trafi do wyœwietlacza, niezale¿nie od tego,
czy bêdzie do telewizor LCD, plazma czy projektor, musi zostaæ przygotowany do przes³ania kablem HDMI w uk³adzie interfejsu wyjœciowego.
Wszystkie trzy odtwarzacze testu pos³uguj¹ siê w tym celu znakomitym
transmiterem Silicon Image Sil9134, który znaleŸæ mo¿na równie¿ w wielu
abstrakcyjnie drogich urz¹dzeniach audiofilskich producentów.
Sony oraz Pioneer odrêbnie zaprojektowali modu³ wyjœæ audio, gdy¿
p³ytka z procesorem Sigmy tej funkcji nie obejmuje. BDP–S500 pos³uguje siê
trzema konwerterami cyfrowo–analogowymi Burr-Brown PCM1791, to
ambitne posuniêcie, gdy¿ s¹ to stereofoniczne uk³ady – a mo¿na by³o
przecie¿ za³atwiæ sprawê tañszym kosztem, bior¹c pojedynczy scalak
szeœciokana³owy. Rozdzielczoœæ wynosi 24 bity, a maksymalna czêstotliwoœæ
próbkowania 192 kHz. Uk³ad akceptuje nawet Super Audio CD, ale by
przetworzyæ ten strumieñ, potrzebna mu jest pomoc z zewn¹trz
– wspó³pracuje wtedy ze specjalnie przygotowanym dekoderem.
Pioneer z kolei mo¿e pochwaliæ siê jeszcze lepszym szeregiem uk³adów,
równie¿ ze stajni Burr-Browna, w urz¹dzeniu znajdziemy bowiem seriê
PCM1738, jej bazowa specyfikacja to tak¿e 24 bity/192 kHz, ale konwerter
ma znacznie lepsz¹ dynamikê oraz ni¿sze zniekszta³cenia.
Toshiba tak¿e ma siê czym pochwaliæ w ramach sekcji audio
– konwertery PCM1755 to te¿ dobre 24 bit /192 kHz ze stajni
Burr-Browna. Towarzyszy im dekoder surround Analog Devices serii Sharc.
Ka¿dy z odtwarzaczy ch³odzony jest za pomoc¹ wentylatora umieszczonego na tylnym panelu w okolicach zasilacza. Energii dostarczaj¹ we
wszystkich przypadkach uk³ady impulsowe – w odtwarzaczach Pioneera
i Sony dok³adnie takie same.
R.£.
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W odtwarzaczach Blu–ray i HD DVD stosowane s¹ napêdy znane
z komputerów, taki trend zapocz¹tkowa³y ju¿ rejestratory DVD.

W urz¹dzeniach Sony i Pioneera znajdziemy tak¹ sam¹ g³ówn¹ p³ytê ze
œwietnymi procesorami wizyjnymi Sigma Designs.

Pioneer przygotowa³ specjalny modu³ audio z bardzo dobrymi
konwerterami Burr–Browna (wysokiej klasy wersje dwukana³owe) oraz
wzmacniaczami operacyjnymi tej samej firmy.
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TRYUMF
NIEBIESKIEGO
Stworzenie dwóch konkurencyjnych
formatów dla filmów HD wydawa³o siê
zapowiedzi¹ d³ugotrwa³ej, a mo¿e
nawet nigdy nierozstrzygniêtej batalii
o prymat – podobnie jak w przypadku
DVD-Audio i SACD, gdzie walka
w koñcu wycieñczy³a obydwie
strony. Na polu wideo do starcia
stanê³y Blu-ray oraz HD DVD.

P

ocz¹tkowo, na etapie prezentowania
specyfikacji, Blu-ray wydawa³ siê ciekawszy
(mimo braku interfejsu sieciowego),
jednak propozycja Toshiby wkrótce doszlusowa³a do standardów konkurenta, miêdzy innymi
w najwa¿niejszej kwestii obrazu 1080p (pocz¹tkowo HD DVD oferowa³ „tylko” 1080i). Przerzucanie siê ofertami odtwarzaczy, coraz
lepszych i tañszych, nie wró¿y³o jednak rych³ego
sukcesu ¿adnego z obozów, tym bardziej ¿e
firma LG zaprezentowa³a - ju¿ rok temu odtwarzacz dwusystemowy. Skoro by³o to
technicznie i politycznie mo¿liwe, to mog³o siê
wydawaæ, i¿ taka w³aœnie droga do popularyzacji
nowej jakoœci jest najrozs¹dniejsza – równie¿ dla
innych producentów. Taka perspektywa
pozwala³a klientom nie martwiæ siê o to, co
przyniesie przysz³oœæ. Jak¹kolwiek p³ytê kupimy,
odtwarzacz dwusystemowy i tak j¹ zrozumie
i odczyta, mo¿na by nawet nie wiedzieæ, co to
Blu-ray, a co HD DVD. Wspó³istnienie dwóch
standardów na p³aszczyŸnie sprzêtowej
wydawa³o siê ca³kiem mo¿liwe, a kiedy w œlad za
LG posz³a inna potêga - Samsung - ze swoj¹
wersj¹ dwusystemowego cacka, pomys³ wydawa³
siê nabieraæ tempa, czekaliœmy na kolejnych
zawodników w tej konkurencji.
Ale jeszcze wa¿niejsze od firm produkuj¹cych odtwarzacze s¹ w tej rozgrywce wytwórnie filmowe, a dla nich wspó³istnienie dwóch
formatów jest znacznie bardziej k³opotliwe. One
musz¹ bowiem wybraæ – produkcja p³yt w obydwu formatach jednoczeœnie to przecie¿ znacz-

nie wy¿sze koszty. Wytwórnie filmowe by³y wiêc
obszarem najintensywniejszego fermentu, który
spowodowa³, ¿e od pocz¹tku roku notowania
standardu HD DVD mocno spada³y.
Promotor Blu-ray’a, firma Sony, ma za sob¹
oczywiœcie potêgê Sony Pictures, do niedawna
jednak na konkurencyjnych noœnikach HD DVD
filmy wydawa³ inny gigant - Warner Bros. By³ to
jedyny z wielkich, który wczeœniej obstawia³
obydwa standardy, ale w styczniu og³osi³, ¿e
wycofuje siê ze wsparcia dla HD DVD. Jak siê
wkrótce okaza³o, by³ to jeden z najpowa¿niejszych ciosów wymierzonych w HD DVD.
W tym obozie pozostali jeszcze (z najwiêkszych)
Paramount Pictures, Universal Studios oraz
Weinstein Company, niestety (dla HD DVD) ten
pierwszy rozpocz¹³ w³aœnie dystrybucjê filmów
na dyskach Blu-ray; chocia¿ wci¹¿ równolegle
wydaje pozycje na HD DVD, to jest to chyba
tylko etap przejœciowy na prostej drodze do
obozu Blu-ray. A w niebieskim obozie znajduj¹
siê ju¿, obok Sony Pictures, tak¿e Walt Disney,
20th Century Fox, Lions Gate Films, MGM
i w³aœnie Warner Bros.
Posuniêcie Warnera by³o zapewne bezpoœrednim impulsem, dla którego zaplanowana na
targi CES przez organizacjê HD DVD Promotion
Group konferencja prasowa nie odby³a siê.
Sprzeda¿ p³yt z filmami HD DVD w ostatnich
tygodniach stycznia na uznawanym za wyroczniê
rynku amerykañskim spad³a tak drastycznie, ¿e
stanowi³y one tylko ok. 15 % wszystkich tytu³ów
HD. Do tego kilka najwa¿niejszych sklepów oraz

Panasonic zaoferuje nie tylko samodzielny odtwarzacz Blu–ray
(z funkcj¹ BD Live), ale równie¿ ca³y system kina
domowego wyposa¿ony w czytnik
niebieskich dysków.
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wypo¿yczalni wycofa³o siê ze wsparcia HD DVD.
W krêgach informatycznych HD DVD tak¿e
nie mia³ ³atwego ¿ycia, u¿ytkownicy komputerów punktowali przede wszystkim ni¿sz¹
pojemnoœæ noœnika w porównaniu do Blu-ray.
Na nic ju¿ zda³y siê starania Toshiby, która
kusi³a coraz to nowymi obni¿kami; do ka¿dego
zakupionego odtwarzacza klient otrzymywa³
pakiet filmów (promocja obowi¹zywa³a ju¿ nie
tylko w USA, ale tak¿e na rynkach europejskich),
a przeznaczony na rynek amerykañski model
HD-A3 mo¿na by³o kupiæ za ok. 130 dolarów.
W Wielkiej Brytanii chwilow¹ popularnoœæ
zdoby³a marka Venturer, ten dalekowschodni
producent na pocz¹tku grudnia atakowa³ rynek
modelem odtwarzacza HD DVD w cenie nieco
powy¿ej 100 funtów. Jednak prawdziwa
rewelacja nast¹pi³a tu¿ pod koniec roku, kiedy
do sklepów trafi³ odtwarzacz SHD7001 w cenie,
uwaga, 50 funtów (ok. 250 z³) w komplecie z
dwoma tytu³ami i pakietem na promocyjne
zakupy kilku kolejnych filmów.
Na pocz¹tku roku równie¿ w naszym kraju
Toshiba zapowiedzia³a zintensyfikowanie dzia³añ
promocyjnych oraz informacyjnych,
przekonuj¹cych o zaletach formatu HD DVD,
podkreœlaj¹c mo¿liwoœci interaktywne,
obligatoryjn¹ obecnoœæ interfejsu LAN (do sieci
Internet) czy skalowanie p³yt DVD do wy¿szych
rozdzielczoœci (na ogó³ jest to 1080p).
Zapowiedziano dwa nowe modele, HD-EP30 w
cenie poni¿ej 800 z³ oraz okreœlany jako produkt
klasy „hi-end” HD-EP35, wyceniony na 1190 z³.

Zdobywaj¹cy coraz lepsze pozycje
konkurent wcale jednak nie sta³ w miejscu. Pewna
Skalowanie do 1080p
sieæ sklepów w Niemczech wpad³a na pomys³ innej
(dla p³yt DVD) i pe³na
promocji: przyjmowa³a „stary” odtwarzacz HD
obs³uga Blu–ray,
DVD, oferuj¹c w zamian rabat w wysokoœci 150
w³¹cznie z formatem
euro przy zakupie Blu-ray’a firmy Sony, dorzucaj¹c
24 klatkowym, HDMI
jeszcze kilka filmów w niebieskim formacie.
v1.3 oraz dekoderami
W obozie Blu-ray ceny tak¿e nie stoj¹ w miejscu,
audio DTS HD Master
ale kolejne obni¿ki nie s¹ jedynymi widocznymi
i Dolby TrueHD
i wcale nie najwa¿niejszymi dzia³aniami. Na targach
– to oferta Philipsa
CES przedstawiono koncept BD Live, a wiêc
BDP–7200.
rozszerzenie Blu-ray polegaj¹ce na dodaniu
obowi¹zkowego interfejsu sieciowego (tym samym
jedna z ostatnich przewag HD DVD leg³a w gruzach) oraz powiêkszeniu
przestrzeni pamiêci podrêcznej. Nowy firmware (wczesn¹ wersjê mo¿na
by³o obejrzeæ na targach) dla konsoli PS3 ma byæ ju¿ wyposa¿ony w taki
modu³. Innym, dynamicznie wspieranym projektem jest rozwiniêcie BD Live
- BD Magic, id¹ca jeszcze dalej integracja odtwarzacza z sieci¹ Internet ma
umo¿liwiæ ³atwe przesy³anie dodatków, zapowiedzi nowoœci filmowych itp.
przez wytwórnie prosto do odtwarzacza. Sony opracowa³o ju¿ dwa modele
stacjonarnych Ÿróde³ zgodne z BD Live, pokazane na razie pod roboczymi
nazwami Sapphire 4 oraz 5.
Z omawianym rozszerzeniem zgodny bêdzie tak¿e nowy model
Panasonic BMP-BD50; do rodziny Blu-ray do³¹czaj¹ te¿ urz¹dzenia Philipsa
(BDP-7200) oraz Sharpa (BD-HP50U).
Napór Blu-ray, który przyci¹gn¹³ do siebie najwa¿niejsze wytwórnie
filmowe, czego najmocniejszym akcentem by³a wspomniana decyzja
Warnera, spowodowa³ 19 lutego kapitulacjê Toshiby. Tego dnia g³ówny
gracz na rynku HD DVD oficjalnie og³osi³, i¿ nie bêdzie ju¿ wspiera³ tej
technologii. Odtwarzacze Toshiby nie znikn¹ jednak natychmiast z rynku,
bêd¹ dostarczane do sklepów jeszcze przez kilka miesiêcy, a przez kilka
kolejnych lat Toshiba zobowi¹za³a siê zapewniaæ wsparcie (serwis, pomoc
techniczn¹) dla posiadaczy urz¹dzeñ w formacie HD DVD. P³yty znikn¹
prawdopodobnie nied³ugo, wyprzedawane posiadaczom odtwarzaczy
historycznego ju¿ formatu HD DVD.
Radek £abanowski

ODTWARZACZE BLU–RAY/HD DVD
Blu–ray/24fps
Wy.
Dolby
analog/
DTS HD
HDMI
HD DVD
audio TrueHD/LAN cyfr
Daewoo DBP–1000
Denon DVD–3800BD
LG BH–200
Marantz BD8002
Panasonic BMP–BD50
Pioneer BDP–05FD
Pioneer BDP–95HD
Pioneer BDP–LX70
Philips BDP–7200
Samsung BD–P1500
Samsung BD–UP5500
Sharp BD–HP50U
Sony BDP–S300
Sony BDP–S500
Sony BDP–S2000ES
Sony Sapphire 4
Sony Sapphire 5
Toshiba HD–XE1
Toshiba HD–EP35
Toshiba HD–EP30
Toshiba HD–EP10
Toshiba HD–E1

B
B
B/H
B
B
B
B
B
B
B
B/H
B
B
B
B
B
B
H
H
H
H
H

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.1
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.1

5.1/5.1
7.1/7.1
5.1/5.1
7.1/7.1
7.1/7.1
7.1/7.1
5.1/7.1
5.1/5.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/5.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
5.1/7.1
–/7.1
–/5.1
–/5.1

nie/nie
tak/tak
nie/nie
tak/tak
tak/tak
tak/tak
tak/nie
nie/nie
nie/nie
nie/nie
nie/nie
tak/nie
nie/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie
nie/nie
nie/nie
nie/nie
nie/nie
nie/nie

tak
nie
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
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WYSOKA
ROZDZIELCZOŒÆ
W SIECI

Wypo¿yczalnia Apple TV oferuje filmy w jakoœci 720p
z dŸwiêkiem Dolby Digital, wykorzystuj¹c klasyczne
po³¹czenie internetowe.

N

iezale¿nie od zwyciêstwa Blu-ray, zmierzamy do sytuacji,
w której noœnik jako taki przestanie mieæ znaczenie. Jak pokaza³o
doœwiadczenie w bran¿y muzycznej, sprzeda¿ przez Internet roœnie
w si³ê i fizyczne dyski nie s¹ wcale niezbêdne. Pomijaj¹c wygodê
kupuj¹cych i interes sprzedaj¹cych uwagê zwraca siê dziœ tak¿e na
ekologiê. Wszyscy wydaj¹ siê byæ wpatrzeni w wojnê formatów, ci którzy
dokonali ju¿ zakupów albo ciesz¹ siê z rozwoju sytuacji, albo martwi¹,
ale gdzieœ po cichu dzieje siê coœ znacznie ciekawszego. Pewna
zwyciêstwa dru¿yna Blu-ray wprowadza nowe tytu³y, jednak w zaciszach
laboratoriów trwaj¹ ju¿ prace nad ulepszeniami standardu. Wkrótce
wszystkie nowe odtwarzacze Blu–ray wyposa¿one bêd¹ nie tylko w
interfejs sieciowy, ale i na sta³e pod³¹czone do serwerów wytwórni
p³ytowych. Na razie wygl¹da to mo¿e niewinnie, wk³adamy przyniesion¹
ze sklepu p³ytê by obejrzeæ konkretny film, a na deser zostan¹ nam
zaserwowane np. niepublikowane sceny czy materia³y, które nie wesz³y
do oficjalnej produkcji. Szybko obejrzymy te¿ nowe propozycje
wytwórni, filmy, które niebawem pojawi¹ siê w sklepach. Bez
wychodzenia z domu zamówimy wybrany tytu³. W grê wchodz¹ tak¿e
jakieœ dodatki interaktywne, to jednak tylko pocz¹tek. Królikiem
doœwiadczalnym jest ju¿ teraz Playstation3 Sony, ma on zainstalowany
dysk twardy, wiêc mo¿e przyj¹æ praktycznie dowolne dane. Dlaczego
wiêc zapraszaæ klienta do sklepu (mo¿e po drodze siê rozmyœli?)
czy nawet wysy³aæ mu film poczt¹ (podobnie...), lepiej od razu pobraæ
nale¿n¹ sumê z karty p³atniczej (przy aktywnym po³¹czeniu
internetowym nie stanowi to ju¿ teraz ¿adnego problemu), a nastêpnie
przes³aæ wybrany film wprost do odtwarzacza. Przeszkod¹ mo¿e byæ
chyba tylko prêdkoœæ po³¹czenia internetowego, jak równie¿ pojemnoœæ
dysku w odtwarzaczu; popularne pliki serwisów YouTube czy Google
Video, które mo¿na ju¿ bez przeszkód ogl¹daæ w czasie rzeczywistym,
nie oferuj¹ przecie¿ nawet jednej setnej jakoœci, jakiej oczekuje posiadacz
sprzêtu HD... Ale nie dalej jak na pocz¹tku roku w USA wystartowa³
serwis AppleTV, wystarczy kupiæ ma³¹ kostkê - odtwarzacz sieciowy
- i pod³¹czyæ go do telewizora oraz Internetu. Otworzy siê wówczas
przed nami wypo¿yczalnia wideo w jakoœci HD! Apple oferuje dwa
pakiety, pierwszy tañszy to znany z krajowej us³ugi operatora TPSA SD
(czyli Standard Definition, a mówi¹c sloganami z reklam - jakoœæ DVD),
drugi to transfer 720p z dŸwiêkiem Dolby Digital. Wypo¿yczenie filmu SD
kosztuje ok. 4 USD, za wersjê HD nale¿y zap³aciæ ok. 5 USD. W praktyce
Ogl¹danie rozpoczyna siê od kilkuminutowego oczekiwania na
zbuforowanie pocz¹tkowego kompletu danych, póŸniej projekcja toczy
siê ju¿ bez przerw. Jak widaæ, mo¿liwoœci Internetu (przynajmniej
w USA) s¹ ju¿ wystarczaj¹ce do przesy³ania danych 720p, a wbrew
sceptykom przepowiadaj¹cym globalne zakorkowanie sieci,
przepustowoœæ (zw³aszcza od operatora do klienta) stale roœnie.
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