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Projektanci postarali si!,  
aby wie"a wpasowa#a  
si! w aktualne trendy i do-

brze wygl$da#a nawet na zdj!ciach ele-
ganckich salonów. Wra"enia z obcowania 
na "ywo s$ nieco gorsze ni" w katalogu, 
ale umówmy si!: 600 z# to nie maj$tek  
i cudów naprawd! nie mo"na wymaga%.

Najwi!ksz$ wad$ testowanych przez 
nas wcze&niej zestawów LG by#o stero-
wanie. Dotykowe okr!gi dzia#a#y cokol-
wiek hm… &rednio. Tutaj na szcz!&cie 
nie napotkamy tego problemu, poniewa" 
zdecydowano si! na zwyk#e przyciski. 
Umieszczone w centrum ko#o si! nie ob-
raca i s#u"y do odtwarzania, pauzy, zmia-
ny utworów i regulacji g#o&no&ci. Cztery 
dodatkowe przyciski obs#uguj$ równie 
proste komendy: zmian! 'ród#a, wysu-
ni!cie szu(ady (ukrytej pod wy&wietla-
czem), wej&cie do korektora gra)cznego 
i stop. W panelu wy&wietlacza schowano 
jeszcze przycisk u&pienia. Prosto, ele-
gancko i bez problemów.

Jedynym udziwnieniem jest pokazy-
wanie poziomu g#o&no&ci na paskach 
rozwijaj$cych si! na lew$ i praw$ stro-
n! jednocze&nie. Zupe#nie jak w starych 
wzmacniaczach Diory. Wy&wietlacz jest 
czytelny, ale nie razi. Czy mo"na go zu-
pe#nie wy#$czy%, niestety nie wiem, bo 
w pude#ku dostarczonym do testu pozo-
sta#a ju" tylko wie"a. Instrukcja obs#ugi, 
pilot i inne akcesoria gdzie& si! po drodze 
zapodzia#y. Internetowe porównywarki 
cen sygnalizuj$, "e XA64 powinna mie% 
zdalne sterowanie.

Zestaw wyposa"ono w gniazdo USB  
i funkcj! bezpo&redniego zgrywania mu-
zyki z p#yt CD. 

Oprócz wspomnianego z#$cza USB, 
w korea*skiej wie"y znajdziemy: jedno 
wej&cie w postaci ma#ego jacka, umiesz-
czonego pod uchylan$ klapk$, gniazdo 
s#uchawkowe i tuner FM. Z ty#u zobaczy-
my tylko wentylator, zaciski g#o&nikowe  
i anten! FM w formie cienkiego drucika 
o d#ugo&ci 1 m. Jako&% odbioru okaza#a 
si! &rednia, co zbytnio nie dziwi. Mo"e 
lepiej by#o zamontowa% zwyk#e gniazdo 
albo doda% porz$dny kabel?

Podobnie zrealizowano po#$czenie ko-
lumn z jednostk$ centraln$. Ze skrzynek 
wystaj$ cienkie przewody przytrzymywa-
ne na zszywki. Tunele bas-re(eksu zna- 
laz#y si! na tylnych &ciankach g#o&ników. 

Przetwornik wysokotonowy zas#oni!- 
to metalow$ siatk$. W przypadku nisko- 
-&redniotonowego z maskownicy zrezy-
gnowano. Jego 9-cm membran! w kszta#-
cie wycinka sfery wykonano prawdopo-
dobnie z polipropylenu. Gór$ nie zajmuje 
si! kopu#ka, ale 4,5-cm sto"ek wygl$daj$cy 
jak klasyczna membrana z celulozy.

Brzmienie
Wie"a LG dotar#a do redakcji z w#$czo-

nym trybem XDSS, który czyni brzmienie 
bardziej przestrzennym, ale te" przebaso-
wionym. Gdyby jeszcze g#osniki potra)#y 
si! zapu&ci% w subwooferowe rejony, za-
chowuj$c kontrol! nad d'wi!kiem, nad-
miar basu nie by#by pewnie dokuczliwy. 
Z tym by# jednak pewien problem i czu#o 
si!, "e przetworniki niskotonowe pracuj$ 

ponad si#y. Szybko przeskoczy#em wi!c 
przez wszystkie ustawienia korektora  
i wybra#em to najlepsze – z charatktery-
styk$ równ$, niepodbit$ w "adnym za-
kresie.

W tym trybie brzmienie odzyska#o 
proporcje. Da#o si! wskaza% niedostatki 
skrajów pasma, ale nie by#y one uci$"-
liwe; w ka"dym razie na pewno lepsze 
ni" nadmiar. Do wzorca naturalno&ci 
nadal sporo brakowa#o, ale pami!tajmy, 
"e mamy do czynienia z kompletnym 
zestawem graj$cym za nieca#e 600 z#. 
Ju" sam fakt, "e potra) zagra% w mia-
r! sympatycznie, nale"y uzna% za du"y 
komplement. Trzeba jedynie pami!ta%  
o p#askim ustawieniu korektora, a ju" na 
pewno nie korzysta% z funkcji podbicia 
niskich tonów.

Konkluzja
Bardzo dobry wygl$d i brzmienie, któ-

re nie dra"ni. Nie jest 'le.
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Ca#y zestaw wraz z opakowa-
niem wa"y chyba mniej ni" 
du"a butelka wody. Je&li zamó-

wicie wie"! w sklepie internetowym, nie 
zatrzymujcie kuriera bez potrzeby i nie 
pos$dzajcie sklepu o wysy#anie pustych 
pude#ek. Nie chc! by% z#o&liwy, ale wy-
produkowanie wie"y z ta*szych i l"ej-
szych materia#ów musi by% wyczynem 
porównywalnym z przep#yni!ciem przez 
Atlantyk na bambusowej tratwie. Ale 
czego si! mo"na spodziewa% za trzysta 
z#otych z kawa#kiem?

G#o&niczki s$ )ligranowe i tak lekkie,  
"e gdyby nie cztery gumowe podk#ad-
ki, mog#yby si! &lizga% po biurku pod 
wp#ywem drga* g#o&ników. Obudowy 
wykonano z p#yt wiórowych centymetro-
wej grubo&ci. Ty#y pozostawiono niewy-
ko*czone, co jest wynikiem oszcz!dno-
&ci. Wprost ze skrzynek wystaj$ cienkie  
kable. 

Maskownice przytwierdzono do przed-
nich &cianek na sta#e. Patrz$c pod &wiat#o 
mo"na stwierdzi%, "e g#o&nik &rednio-
niskotonowy ma &rednic! oko#o 11 cm, 
a wysokie tony odtwarza co& na kszta#t 
ma#ej tubki. Ca#o&% pracuje w obudowie 
zamkni!tej, co pozwala przypuszcza%, "e 
miniwie"y nie b!dzie zbytnio przeszka-
dza#o ustawienie blisko &ciany.

Jednostka centralna wa"y tyle (wcale nie 
"artuj!), co kilka pude#ek z p#ytami kom-
paktowymi. Jako&% zastosowanych ma- 
teria#ów jest, no w#a&nie… Du"o, du"o 
plastiku.

Wyposa"enie obejmuje umieszczone 
z przodu z#$cze USB i dwa gniazda na 
górnej pokrywie – wyj&cie s#uchawkowe 
i wej&cie dla odtwarzacza przeno&nego. 
Z ty#u znajdziemy zaciski g#o&nikowe, 
gniazdo zasilaj$ce i dwa z#$cza antenowe. 
Je"eli chodzi o pliki, to wie"a Panasonica 
czyta tylko empetrójki. Nap!d CD spra-

wuje si! bardzo dobrze. Odczytuje 
p#yty bez zaj$kni!cia i zachowuje 

si! przy tym bardzo cicho.
Obs#uga powinna by% prost-

sza. Przyciski rozmieszczono 
nielogicznie, dubluj$c w nie-
okre&lonym celu niektóre funk-
cje. Zamiast jednego guzika od-
powiadaj$cego za wybór 'ród#a, 
na przednim panelu znajdziemy 
kilka przycisków „play” – jeden 
rozpoczyna odtwarzanie z p#y-
ty CD, inny z pendrive’u. Zmiana 
&cie"ki znalaz#a si! przy regulacji 
barwy, a stop – zupe#nie gdzie in-
dziej. Mo"na si! albo przyzwyczai%, 

albo korzysta% z pilota.

Brzmienie
S#ysz$c pierwsze d'wi!-

ki z miniwie"y Panasoni-
ca, postanowi#em skorzy-
sta% z korektora. Regulacja 
niskich tonów nie przy-
nios#a jednak rezultatu. 
Prawdopodobnie chodzi 
o to, "e mo"liwo&ci minia- 
turowych g#o&ników szyb-
ko si! ko*cz$ i zestaw nie 
jest w stanie reproduko-

wa% ob)tego basu. W przypadku góry 
pasma efekt jest ju" wyra'niejszy i wbrew 
audio)lskim przekonaniom warto z nie-
go skorzysta%, poniewa" brzmienie staje 
si! "ywsze i ciekawsze w odbiorze. Ju" 
zupe#nie nie'le wypad#a reprodukcja 
&rednicy i przestrzeni. Je"eli w zesta- 
wie za te pieni$dze d'wi!ki odrywaj$ si! 
od g#o&ników i tworz$ kszta#t normal- 
nej sceny stereofonicznej, to nale"y to 
uzna% za wielki sukces.

Konkluzja
Miniwie"a w cenie pary markowych 

butów do biegania. 
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