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C-PMX5 niejako automatycznie 
wskoczył na najwyższą pozycję w ka-
talogu Panasonica. Jego pierwsze zdję-

cia sugerowały, że będziemy mieli do czy- 
nienia z oddzielnym wzmacniaczem i od- 
twarzaczem oraz parą zgrabnych monitorów. 
Nie pasowała jedynie cena. Topowe wieże 
Yamahy lub Philipsa to wydatek rzędu 3000- 
-4000 zł. Opisywany zestaw kosztuje 1199 zł.

Budowa
Nie jest to ani pomyłka, ani tym bardziej 

cud. Już po krótkich oględzinach można 
stwierdzić, że firma opracowała urządzenie 
wyglądające jak poważny system hi-fi, ale 
zbudowane jak miniwieża. 

Pozioma szpara na froncie jednostki cen-
tralnej to jedynie zabieg stylistyczny, choć 
trzeba przyznać, że aluminiowy panel wy-
gląda dobrze. W metalowej pokrywie wy-
konano sporo otworów wentylacyjnych,  
a na szczycie umieszczono gniazdo słuchaw-
kowe i schowane pod plastikową klapką 
gniazdo dokujące. Z wyposażenia warto wy-
mienić wejście USB do odtwarzania plików  
z przenośnej pamięci (tylko MP3) i wejście 
liniowe. W zestawie jest pilot, krótkie kable 
głośnikowe bez końcówek, kabel zasilający 
(ósemka) i anteny.

Na zdjęciach trójdrożne monitorki przy-
pominają kolumny Technicsa z dawnych 
lat, ale nie mają podobnych gabarytów. Nie 
są też tak dobrze wykonane. Płyty wiórowe 
pokryto czarną winylową folią imitującą 
fakturę drewna. Krawędzie z tyłu pomalo-
wano czarną farbą. Basem zajmuje się 14-cm 
głośnik z membraną kompozytową (poli-
propylen wzmocniony bambusem i węglem 
drzewnym). Górę odtwarza 19-mm miękka 
kopułka wspomagana przez piezoelektrycz-
ny supertweeter.

Przewidziano możliwość regulacji tonów 
niskich i wysokich, a także korektor z kil-
koma fabrycznymi ustawieniami i system 
podbicia basu. Na pochwałę zasługuje zaska-
kująco kulturalna praca napędu.

Brzmienie
Trudno się po takiej wieży spodziewać 

brzmienia porównywalnego z audiofilskimi 
zestawami. Jeżeli zostaniemy przy płaskim 
ustawieniu korektora, będzie ono szare i za-
mulone. Wystarczy jednak poświęcić chwilę 
ustawieniom, aby osiągnąć zadowalający re-
zultat. Sensacji nie będzie, ale można słuchać 
bez bólu.

Niewielkie głośniki starają się grać tak, 
jakby były dwukrotnie większe. Wychodzi 

im to połowicznie, bo bas pompowany przez 
umieszczone z tyłu tunele rezonansowe jest 
podbarwiony i wpada w buczenie. Można  
z tym jednak walczyć, odsuwając monitory 
od ścian i wybierając jedno z jaśniejszych 
ustawień korektora.

SC-PMX5 najlepiej się nadaje do cichego 
słuchania. Gęsty repertuar także nie jest tym, 
co Pan Słonik lubi najbardziej. Jeżeli się na 
niego zdecydujecie, nie sięgajcie zbyt często 
po ciężką muzykę i koniecznie zadbajcie  
o staranne ustawienie kolumn.

Konkluzja
Firma pokroju Panasonica powinna za-

grać odważniej. Przyjrzeć się dorobkowi 
Technicsa i stworzyć wieżę z prawdziwego 
zdarzenia. Niech kosztuje trzy razy wię-
cej, ale niech będzie poważną alternatywą 
dla budżetowych systemów audiofilskich.  
SC-PMX5 to po prostu przyzwoita mini-
wieża, ale nic ponadto.

Flagowiec za grosze
Panasonic  
SC-PMX5

Kiedy tanie zestawy kina domowego wszystkim  
się przejadły, koncerny elektroniczne wróciły do  
sprawdzonych rozwiązań. Miejsce wielokanałowych  
wynalazków zajmują mikrowieże.

Panasonic SC-PMX5
Dystrybucja:  Panasonic
Cena:   1199 zł

Dane techniczne:
Moc wyjściowa:  2 x 60 W (RMS)
Odtwarzanie  
CD-R/CD-RW/MP3:  +/+/+
Regulacja barwy:  +
Zdalne sterowanie:  +
Wymiary:  
jednostki centr. (w/s/g):  12/21/26,6 cm
kolumn (w/s/g):  23,8/16,1/26,2 cm

Ocena:
Brzmienie:  ≤≤≤≥≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥

Tomasz Karasiński
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Znacznie więcej niż kino
RX-V473 to znacznie więcej niż tylko amplituner kina domowego.
Oprócz najnowszych formatów audio-wideo, obsługi rozdzielczości 4K,
znakomitego brzmienia i imponującego dźwięku wielokanałowego, oferuje on 
także bogactwo funkcji sieciowych i multimedialnych, pozwalających m.in. na 
bezprzewodowy streaming AirPlay, odtwarzanie radia internetowego i plików 
z domowej sieci, cyfrowe podłączenie iPoda/iPhona/iPada, czy też sterowanie 
amplitunerem przy użyciu telefonu komórkowego*. 

Kino. Funkcje sieciowe. AirPlay.

RX-V473

Teraz za znacznie mniej niż myślisz!

Dystrybucja w Polsce: 
www.audioklan.com.pl

dowiedz się więcej

RX-V773

RX-V673RX-V473 RX-V573
RX-V373

*przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji Yamaha AV Controller. Więcej szczegółów na www.YamahaMusicPlay.plRX-V473 posiada ekologiczne 
funkcje oszczędzania energii, 
obniżające zużycie nawet do 20%. Listę autoryzowanych punktów sprzedaży znajdziesz na www.audioklan.com.pl


