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Blu-raye zaczynajà powoli wypieraç z rynku
tradycyjne odtwarzacze DVD. Obecna generacja
radzi sobie ju˝ nie tylko z b∏´kitnymi krà˝kami,
ale te˝ z innymi formatami. W dodatku wi´kszoÊç
modeli mo˝na po∏àczyç z siecià komputerowà.
Przyszed∏ wi´c czas, by powa˝nie zajàç si´ tematem
i rozpoczàç testy grupowe. Na poczàtek czwórka
niedrogich odtwarzaczy, wyprodukowanych
przez gigantów Êwiatowego
przemys∏u elektronicznego.
Rober t Pliszka

Czwórka
niebieskich
Hi•Fi i Muzyka 10/09
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LG BD390
LG BD390 to zdecydowanie najlepiej wyposa˝ony uczestnik tego testu.
Producent reklamuje go jako pierwszy w pe∏ni sieciowy
i wieloformatowy odtwarzacz HD. I rzeczywiÊcie:
iloÊç funkcji multimedialnych jest imponujàca.

N

a szcz´Êcie nie zapomniano
o tym, ˝e Blu-ray ma przede
wszystkim odtwarzaç p∏yty z filmami i muzykà.

Budowa i wyposa˝enie
Wzornictwo LG BD390 jest dyskretne
i ca∏kiem eleganckie. Na przedniej Êciance, z pó∏przezroczystego czarnego akrylu, znalaz∏ si´ wyÊwietlacz, przyciski sterujàce, gniazdo USB zatkane gumowà
zaÊlepkà oraz – ukryta pod uchylnà klapkà – szuflada na p∏yt´. Wra˝enie psuje
metaliczny pasek, ozdabiajàcy górnà kraw´dê frontu. Dost´p do umieszczonych
tu przycisków power/off i open/close nie
jest specjalnie wygodny.
Z ty∏u zainstalowano z∏àcza komponent, kompozyt oraz cyfrowe wyjÊcia
audio: koaksjalne i optyczne. Nie zabrak∏o wielokana∏owych i stereofonicznych
wyjÊç analogowych oraz gniazda LAN,
niezb´dnego do korzystania z Internetu.
Komplet uzupe∏nia terminal HDMI 1.3.
DivX-y, pliki MP3, zdj´cia cyfrowe
oraz filmy z kamer HD mo˝emy odtworzyç bezpoÊrednio z pami´ci zewn´trznych przez port USB. Z Internetem
po∏àczymy si´ tak˝e przez Wi-Fi. Odtwarzacz automatycznie wyszukuje okoliczne porty. Wystarczy znaç has∏o i mo˝emy skorzystaç nawet z sieci sàsiada.
BD390 wyposa˝ono ponadto w oprogramowanie Nero, które pozwala na wykorzystanie danych lokalnej sieci i bezpoÊredni dost´p do domowych zasobów
medialnych. Dzi´ki portowi LAN odtwo22
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rzymy nawet pliki w wysokiej rozdzielczoÊci. Urzàdzenie obs∏uguje format
Matroska i umo˝liwia bezpoÊredni streaming filmików z serwisu YouTube.
Obudow´ BD390 wykonano z cienkiej, ale wystarczajàco sztywnej blachy.
Podobnie jak w Philipsie, procesor jest
ch∏odzony aluminiowym radiatorem.
Dzi´ki temu mo˝na by∏o zrezygnowaç
z szumiàcego wiatraczka.
Menu ekranowe, choç nie do koƒca
przejrzyste, jest efektowne niczym w gad˝etach firmy Apple. Pilot jest skromny
i podobny do nieszcz´Êliwego sterownika Philipsa, jednak z uwagi na mniejszà
iloÊç przycisków (klawiatur´ numerycznà umieszczono pod maskujàcà zasuwkà) jego obs∏uga okazuje si´ znacznie
wygodniejsza.
P∏yty BD wczytywa∏y si´ szybko. Âlamazarne menu „Hancocka” pojawia∏o
si´ ju˝ po minucie z ma∏ym ogonkiem.
Równie˝ inne pliki, zarówno te nagrane
na krà˝kach, jak i pochodzàce z pami´ci
USB, wczytywa∏y si´ b∏yskawicznie i odtwarza∏y bez niespodzianek.

∏y czyste i naturalne, a skal´ kontrastu
mog∏y ograniczaç jedynie mo˝liwoÊci
wyÊwietlacza. Nie by∏o te˝ mowy o jakichkolwiek „dropach”, szmerach czy
falowaniu kraw´dzi. Poziom czerni by∏
równie dobry, jak w przypadku Philipsa.
Jedynie w scenach z wykorzystaniem
szybkich ruchów kamery da∏o si´ zaobserwowaç minimalne falowanie t∏a.
Obraz z p∏yt DVD cechowa∏ si´ ˝ywymi, intensywnie nasyconymi barwami, g∏´bokà czernià i nie gorszym ni˝
nawet w dro˝szych odtwarzaczach
DVD kontrastem. Za niedociàgni´cie
nale˝y uznaç skalowanie obrazu – wprowadza∏o zauwa˝alne zak∏ócenia p∏ynnoÊci ruchu. Zaskakujàco dobrze wypad∏a natomiast prezentacja DivX-ów
i matrosek. Wprawdzie kompresja materia∏u by∏a widoczna i pojawia∏y si´
wyraêne cyfrowe artefakty, ale obraz
pozostawa∏ stabilny, z poprawnà definicjà kolorów i przyzwoitym odwzorowaniem detali.
Na wyjÊciu komponent LG BD390
spisa∏ si´ chyba najlepiej w ca∏ej grupie.

Obraz
Obraz z Blu-raya by∏ idealnie ostry,
a jednoczeÊnie „analogowo” mi´kki.
Barwy, je˝eli nie zosta∏y celowo zniekszta∏cone w czasie korekcji, pozostawa-

Jest wszystko, co trzeba,
by pod∏àczyç projektor,
plazm´ i amplituner.
Z Internetu te˝ mo˝na skorzystaç.
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Po przejÊciu na transmisj´ HDMI zdecydowanie poprawi∏a si´ jednak stabilnoÊç
wyÊwietlanego materia∏u.
Mo˝liwoÊç odtwarzania filmików
z serwisu YouTube to czysty chwyt marketingowy. Ze wzgl´du na niskà jakoÊç
zamieszczane tam rzeczy nie nadajà si´
do prezentacji na du˝ym ekranie. JeÊli
jednak komuÊ rozmazane piksele nie
przeszkadzajà, b´dzie z tego udogodnienia zadowolony.

Dêwi´k
Dêwi´k na wyjÊciach analogowych stereo oraz wielokana∏owych nie by∏ najwy˝szej jakoÊci, ale to akurat nic nowego
w tej grupie urzàdzeƒ. Zarówno p∏yty
CD, jak i Êcie˝ki wielokana∏owe brzmiaLG BD390

∏y md∏o i beznami´tnie. Ârednica zosta∏a wyraênie cofni´ta, a wyeksponowana
góra troch´ m´czy∏a jednostajnoÊcià.
Sytuacja si´ poprawia∏a, gdy BD390
pracowa∏ jako transport. Nie wprowadza∏ wtedy do brzmienia zauwa˝alnych
nieprawid∏owoÊci, zarówno podczas
pracy na z∏àczu HDMI, jak i na koaksjalnym wyjÊciu cyfrowym. JakoÊç dêwi´ku
zale˝a∏a wy∏àcznie od formatu, w jakim
zosta∏ zarejestrowany i od mo˝liwoÊci
amplitunera.

Konkluzja
LG BD390 zaskakuje bogactwem wyposa˝enia. Zw∏aszcza mo˝liwoÊci obs∏ugi sieci mogà przyprawiç o zawrót g∏owy. Powinny si´ nim zainteresowaç
osoby posiadajàce na dyskach komputerów pirackie kopie przebojów Êwiatowego kina. Szanujàcy w∏asnoÊç inte-

lektualnà klienci wypo˝yczalni i sklepów docenià z kolei wysokà jakoÊç
obrazu i przyzwoity dêwi´k na wyjÊciu
HDMI.

LG BD390
Dystrybucja:
Cena:

Panasonic Polska
1449 z∏

Dane techniczne
Odtwarzane formaty:

Rod. przetworników:

BD-Video, BD-ROM,
BD-RE, BD-R DVD-A/V,
DVD+/-R(RW), CD,
CD-R(RW), SD, SDHC,
DivX, MP3, JPEG, MKV
192/24 audio,
bd/12 wideo.

WyÊwietlanie
bez przeplotu:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WyjÊcia wideo:

+
b.d.
b.d.
b.d.
kompozyt (RCA),
komponent (3 RCA),
HDMI
WyjÊcia audio:
stereo (RCA), 7.1 (RCA)
koaksjalne,
WyjÊcia cyfrowe:
optyczne, HDMI
WyjÊcie s∏uchawkowe: Wymiary(w/s/g):
5,8/43/27,7 cm

Ocena
Obraz:
Dêwi´k stereo:
Dêwi´k wielokana∏owy:
Wyposa˝enie:
Obs∏uga:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≥≥≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤
≤≤≤≤≥
≤≤≤≤≤

Wy∏àczny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na∏´czowska 31,
tel. (022) 642 46 29, tel./fax (022) 842 80 10
www.trimex.pl
e-mail: biuro@trimex.com.pl
● KATOWICE, AUDIOSTYL, Al. Roêdzieƒskiego 91, tel. (32) 258 95 76 ● KIELCE, VIMED SAT,
ul. Winnicka 42, tel. (41) 343 24 66 ● KRAKÓW, AUDIO TRENDT, al. Pokoju 82 tel. 0(12) 686 10 15;
CHILLOUT STUDIO, ul. Na Ustroniu 3/2, tel. (12) 266 26 63 ● POZNA¡, Hi Fi CORNER,
ul. Szewska 18 A, tel. (61) 855 10 80 ● LUBIN, SALON FUSIC, ul. Sportowa 29, tel. (76) 724 88 24
● PABIANICE, TECHNOTRONIK, ul. Waryƒskiego 1, tel. (42) 213 01 66
● WARSZAWA, AUDIO COLOR, ul. E. Cio∏ka 35 paw. 40, tel. (22) 836 60 15;
AUDIOFIL, ul. Boya 6, tel. (22) 825 97 65; AUDIO DESIGN, ul. Bielaƒska 6. tel. (22) 828 56 71;
MINISTERSTWO DèWI¢KU, ul Tamka 47, tel. (22) 827 38 27
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Panasonic
DMP-BD60EG
Panasonic DMP-BD60EG to najbardziej niepozorny odtwarzacz
w tej stawce. Ale mo˝e, jak to czasem bywa, w ma∏ym ciele
wielki duch i Panasonic po raz kolejny udowodni,
˝e technika wideo nie ma dla niego tajemnic?

T

o ju˝ kolejna generacja odtwarzaczy Panasonica prezentowana w „Hi-Fi i Muzyce”. Poprzednio testowany model zyska∏ bardzo
dobre oceny. DMP-BD60EG jest nowszy, wi´c powinien byç jeszcze lepszy.
Kosztuje mniej od poprzednika, ale
spadku jakoÊci nie widaç. No, mo˝e poza wzornictwem.

Budowa i wyposa˝enie
DMP-BD60EG wyglàda jak supermarketowe „nie wiadomo co”. Projektanci
si´ nie popisali, bo sprz´t jest po prostu
brzydki. Dziwnie pochylona przednia
Êcianka, a na niej zupe∏nie zb´dne wyt∏oczenia. Tak nie powinien wyglàdaç
markowy sprz´t, ale mo˝e si´ czepiam
i komuÊ takie wzornictwo przypadnie do
gustu.
Na froncie znalaz∏o si´ niewiele elementów. Wi´ksza klapka maskuje szuflad´, a mniejsza – terminal USB, gniazdo kart SD oraz przyciski.
Obudowa jest w miar´ solidna, a wn´trze, jak przysta∏o na er´ zautomatyzowanego monta˝u – schludne i uporzàdkowane. Zasilacz jest oczywiÊcie
impulsowy, a ch∏odzenie wspomaga
cichy wentylatorek.
Z ty∏u zabrak∏o cyfrowego wyjÊcia koaksjalnego
i wyjÊç wielokana∏owych.
Amplituner pod∏àczymy
24
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tylko terminalem HDMI albo cyfrowym kablem optycznym. Na os∏od´
otrzymujemy gniazdo Ethernet, potrzebne do korzystania z us∏ugi BD-Live,
oraz wizyjne wyjÊcia kompozyt i komponent.
Panasonic DMP-BD60EG czyta wi´kszoÊç formatów zapisu dêwi´ku i obrazu
na p∏ytach. Korzystajàc z kart SD, mo˝na odtworzyç film AVCHD lub urzàdziç
pokaz zdj´ç z wakacji, bez koniecznoÊci
pod∏àczania do wyÊwietlacza komputera, kamery wideo lub cyfrowego aparatu. Gniazdo USB jest jeszcze bardziej
uniwersalne. Mo˝emy za jego poÊrednictwem pod∏àczyç ró˝nego typu
pami´ci masowe z plikami we wszystkich formatach akceptowanych przez
Panasonica. Odczyt danych okazuje si´
szybki i precyzyjny. Tak˝e start p∏yt
Blu-ray przebiega sprawnie. Oporny
„Hancock” wczytywa∏ si´ nieco ponad
minut´.
Pilot oraz menu to przyk∏ady oryginalnoÊci na si∏´. Trzeba sporo poçwiczyç, by sprawnie operowaç tym niewygodnym sterownikiem i p∏ynnie poruszaç si´ w niezbyt przyjaênie zaprojektowanym menu.

Obraz
Obraz HD by∏ prawid∏owo nasycony,
p∏ynny i kontrastowy. Barwy – ciep∏e
i naturalne, ale nieprzesycone. Reprodukcja czerni – dobra, choç Philips i LG
pokaza∏y, ˝e pod tym wzgl´dem mo˝na
pójÊç dalej. StabilnoÊç obrazu pozostawa∏a niemal wzorowa. Pisz´ „niemal”,
poniewa˝ w kilku scenach zauwa˝y∏em
drobne falowanie t∏a, towarzyszàce szybkiemu ruchowi kamery.
Z p∏ytami DVD Panasonic poradzi∏
sobie po prostu znakomicie. Okaza∏ si´
te˝ ∏askawy dla s∏abiej nagranych dysków i skompresowanych plików typu
DivX. Sprytnie maskowa∏ szumy t∏a, nie
gubiàc szczegó∏ów i nie rozmazujàc konturów obiektów. Wy∏o˝y∏ si´ natomiast,
pracujàc na z∏àczu komponent. Wyraênie zauwa˝alne by∏y nierównomiernoÊci
ruchu, a dziwne kadrowanie obrazu wymusi∏o znaczne korekty w ustawieniu
projektora. Przy cyfrowym po∏àczeZabrak∏o
wielokana∏owego
wyjÊcia analogowego
i cyfrowego koaksjalnego.
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niu HDMI wszytko by∏o idealne, nawet
w wariancie skalowania do maksymalnej
rozdzielczoÊci 1080p.

Dêwi´k
Na wyjÊciach stereo DMP-BD60EG
brzmia∏ podobnie do wszystkich tanich
urzàdzeƒ audio/wideo, nieprzeznaczonych do wspó∏pracy ze sprz´tem hi-fi.
Dêwi´k by∏ p∏aski i beznami´tny. Nale˝y zdecydowanie u˝ywaç ∏àcza HDMI.
Panasonic w roli nap´du z wykorzystaniem tego standardu spisywa∏ si´
dobrze, aczkolwiek jego obecnoÊç w systemie pozostawa∏a wyczuwalna. Brzmienie okaza∏o si´ nieco wyt∏uszczone i lekko „dopalone”. Japoƒski odtwarzacz
delikatnie podgrzewa∏ dynamik´ i bas

Panasonic BD60
i pilot gotowe do akcji.

wspó∏pracujàcych z nim amplitunerów.
Na szcz´Êcie nie wprowadza∏ przy tym
dokuczliwych zniekszta∏ceƒ i podbarwieƒ.

Konkluzja
DMP-BD60EG to jeszcze nie
êród∏o dla wybrednych wideofilów i nie kosztuje tyle co
high-endowe wynalazki. Je˝eli
jednak szukacie sensownego
odtwarzacza BD, który pod∏àczycie do du˝ego telewizora w salonie – nie ma si´ nad
czym zastanawiaç. Trzeba
jedynie zaakceptowaç „niewyraêny” design i niezbyt
intuicyjnà obs∏ug´.

Panasonic
DMP-BD60EG
Dystrybucja:
Cena:

Panasonic Polska
1449 z∏

Dane techniczne
Odtwarzane formaty:

Rod. przetworników:

BD-Video, BD-ROM,
BD-RE, BD-R DVD-A/V,
DVD+/-R(RW), CD,
CD-R(RW), SD, SDHC,
DivX, MP3, JPEG,
H.264, MPEG 2, AVCHD
192/24audio,
bd/bd wideo.

WyÊwietlanie
bez przeplotu:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WyjÊcia wideo:

+
4Hz - 44kHz
0,003%
115dB
kompozyt (RCA),
komponent (3 RCA),
HDMI
WyjÊcia audio:
stereo (RCA).
WyjÊcia cyfrowe:
optyczne, HDMI
WyjÊcie s∏uchawkowe: Wymiary(w/s/g):
4,9/43/24,9 cm

Ocena
Obraz:
Dêwi´k stereo:
Dêwi´k wielokana∏owy:
Wyposa˝enie:
Obs∏uga:
JakoÊç/cena:

≤≤≤≤≤
≤≤≥≥≥
≤≤≤≤≥
≤≤≤≥≥
≤≤≤≥≥
≤≤≤≤≥
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Philips BDP7300
Philips pot´gà jest i basta. Chyba w ka˝dym domu znajdzie si´
jakiÊ sprz´t tej szacownej marki. W dziedzinie sprz´tu A/V
w ostatnich latach Holendrzy nieco ustàpili pola Azjatom,
ale to nie znaczy, ˝e zupe∏nie odpuÊcili.

K

onstruktorzy Philipsa nadal projektujà znakomite i niedrogie
urzàdzenia, czego przyk∏adem
recenzowany dziÊ BDP7300.

Budowa i wyposa˝enie
Na tle pozosta∏ych uczestników testu
BDP7300 wyglàda∏ jak sprz´t z wy˝szej pó∏ki. Wyjàtkowo solidnà obudow´
wykonano z doÊç grubej blachy. Boczne
kraw´dzie mocno zaokràglono. Przednia
Êcianka to pozbawiony ozdób p∏at czarnego akrylu. Philips nie ma nawet uchylnej klapki os∏aniajàcej umieszczonà z lewej strony szuflad´. Na froncie znalaz∏y
si´ jeszcze: niewielki wyÊwietlacz, gniazdo
USB oraz najwa˝niejsze przyciski.
Tylna Êcianka zawiera pe∏ny zbiór
gniazdek umo˝liwiajàcych pod∏àczenie
odtwarzacza do systemu na kilka sposobów. Najwa˝niejsze jest HDMI, które
za∏atwia jednoczeÊnie spraw´ obrazu
i dêwi´ku. Dla wszystkich, którzy posiadajà amplitunery z „poprzedniej epoki”,
a chcieliby zakosztowaç wielokana∏owego dêwi´ku DD Tru HD lub DTS HD,
przewidziano wyjÊcie audio 7.1. Mo˝na
te˝ skorzystaç z koaksjalnego i optycznego z∏àcza cyfrowego. Analogowo
mo˝emy przes∏aç tak˝e sygna∏ stereofoniczny przez dedykowane gniazda
oraz wizj´ poprzez komponent
i kompozyt. Us∏uga BD-Live
jest dost´pna po pod∏àczeniu
odtwarzacza do Internetu za
poÊrednictwem gniazda LAN.
26
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Pilot BDP7300 to, niestety, pora˝ka –
ma∏y i niewygodny. Poza tym nie ma
choçby szczàtkowego podÊwietlenia.
W warunkach kina domowego z projektorem, gdzie zaciemnienie jest koniecznoÊcià, jego u˝ytkowanie to katorga.
W dodatku trzeba zastosowaç techniki
snajperskie. Promieƒ dzia∏ania jest bardzo wàski i ˝eby odtwarzacz otrzyma∏
polecenie, trzeba bardzo dok∏adnie
wycelowaç. Sytuacj´ troch´ ratuje intuicyjne menu. Tutaj Philips si´ postara∏. Ju˝ sam ekran powitalny pozwala
wybraç tryb pracy i zadecydowaç, czy
odtwarzana b´dzie p∏yta, plik z pami´ci
USB, czy te˝ w∏àczymy menu konfiguracyjne.
Philips okaza∏ si´ zdecydowanie najszybszy w dyscyplinie wczytywania
krà˝ków BD. Z k∏opotliwym menu
„Hancocka” poradzi∏ sobie w rekordowe
55 sekund. Wczytywanie p∏yt z „pirackimi” formatami równie˝ odbywa∏o si´
b∏yskawicznie. Odczyt danych z pendrive’a by∏ bezb∏´dny, a wszystkie formaty audio i wideo oraz cyfrowe zdj´cia,
BDP7300 z ty∏u. Prawda,
˝e dobrze wyposa˝ony?

które da∏y si´ na nim zapisaç, by∏y
odtwarzane znacznie szybciej i pewniej
ni˝ z DVD-/+ R(RW).

Obraz
Stawka by∏a na tyle wyrównana, ˝e
stwierdzenie, i˝ to w∏aÊnie Philips
prezentowa∏ zdecydowanie najlepszy
obraz HD, by∏oby przesadà. Niemniej
jednak ró˝nice na plus da∏o si´ zauwa˝yç; zw∏aszcza w przypadku korzystania z projektora. BDP7300 by∏ najbardziej zrównowa˝ony pod wzgl´dem
reprodukcji barw. Równie˝ kontrast sta∏
na odpowiednim poziomie, tak ˝e nie
trzeba by∏o dokonywaç korekt po stronie wyÊwietlacza. Reprodukcja czerni
okaza∏a si´ wzorowa. Obraz by∏ czysty
i idealnie stabilny. Sceny wymagajàce
obróbki najwi´kszej iloÊci informacji
– np. szybkie najazdy kamery bàdê rozleg∏e, powolne i statyczne panoramy
– by∏y odtwarzane p∏ynnie, bez zaci´ç
i szemrania t∏a.
Z DVD, a tak˝e ró˝nego rodzaju
DivX-ami i asikami Philips poradzi∏
sobie doskonale. Lekko zmi´kcza∏ kontury obrazu, co wychodzi∏o na dobre
szczególnie s∏abiej wydanym filmom
i mocniej skompresowanym plikom
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wideo. Wady takiego materia∏u by∏y
subtelnie maskowane, tak ˝e da∏o si´ go
oglàdaç bez bólu.
Tylko na wyjÊciu komponent obraz
okaza∏ si´ kiepski. Ale jako ˝e to HDMI
jest teraz g∏ównym sposobem transmisji obrazu, nic dziwnego, ˝e producenci po macoszemu traktujà starsze
standardy.

Dêwi´k
Philips, jako jedyny z testowej grupy,
obroni∏ si´ dêwi´kiem z wyjÊç wielokana∏owych, który, zw∏aszcza w przypadku nowych formatów surround, by∏
ca∏kiem dynamiczny, z mi´sistà, ˝ywà
barwà i poprawnà rozdzielczoÊcià.
W przypadku nowszych wzmacniaczy
AV najlepiej jednak wykorzystywaç
BDP7300 jako nap´d i odbieraç sygna∏
BDP7300 od frontu.
Prawda, ˝e ∏adny?

z HDMI. Philips w takiej konfiguracji
spisuje si´ bardzo dobrze i nie wp∏ywa
negatywnie na jakoÊç dêwi´ku uzyskiwanà z amplitunera.
Analogowe wyjÊcia stereo zamontowano chyba tylko dla Êwi´tego spokoju.
Brzmienie stereofoniczne by∏o nijakie
bez wzgl´du na format. Zarówno referencyjne audiofilskie CD, jak i pliki MP3
brzmia∏y podobnie p∏asko i bezp∏ciowo.

Philips BDP7300
Dystrybucja:
Cena:

Dane techniczne
Odtwarzane formaty:

Konkluzja
BDP7300 wygra∏ ten test, choç nie
bezapelacyjnie. Koszmarny pilot to kilka
punktów karnych, ale jakoÊç wykonania
i ciut lepszy obraz i dêwi´k ni˝ u konkurencji wystarczy∏y do zaj´cia pierwszego
miejsca. To solidny i uniwersalny sprz´t,
który sprawdzi si´ nawet w ca∏kiem
powa˝nych instalacjach AV.

Philips Polska
1299 z∏

Rod. przetworników:

BD Video, BD-R/RE 2.0,
DVD, DVD-Video,
DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DivX,
Video CD, P∏yta CD,
CD-R/CD-RW, H.264,
VC-1, MPEG2, DivX ,
AVCHD, WMV, XviD,
MP3, WMA
192/24 audio,
150/15 wideo.

WyÊwietlanie
bez przeplotu:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WyjÊcia wideo:

+
b.d.
b.d.
110 dB
kompozyt (RCA),
komponent (3 RCA),
HDMI
WyjÊcia audio:
stereo (RCA), 5.1 (RCA)
WyjÊcia cyfrowe:
koaksjalne,
optyczne, HDMI
WyjÊcie s∏uchawkowe: Wymiary(w/s/g):
5,8/43,5/30,8 cm

Ocena
Obraz:
Dêwi´k stereo:
Dêwi´k wielokana∏owy:
Wyposa˝enie:
Obs∏uga:
JakoÊç/cena:
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Samsung
BD-P3600
Samsung BD-P3600 charakteryzuje si´ zdecydowanie najodwa˝niejszym
wzornictwem z ca∏ej testowanej stawki. Akrylowe „body” w kszta∏cie
sporej brytfanny na pewno zwróci uwag´ dekoratorów wn´trz, lubujàcych
si´ w efektownych, acz niekoniecznie praktycznych gad˝etach.

N

a lÊniàcej obudowie z akrylu widaç ka˝dy py∏ek kurzu i odcisk
palca. Do czyszczenia nale˝y
u˝ywaç specjalnej szmatki z mikrofibry.
Inaczej szybko zmatowimy delikatnà
pow∏ok´. To doÊç k∏opotliwe rozwiàzanie,
ale trzeba przyznaç, ˝e w towarzystwie
utrzymanego w podobnej stylistyce telewizora BD-P3600 wyglàda kuszàco.

Budowa i wyposa˝enie
W rzeczywistoÊci Samsung ma dwie
obudowy: wewn´trznà metalowà oraz
wspomniane przed chwilà delikatne
ubranko z tworzywa. Poza tym konstrukcyjnie nie odbiega od standardu.
Zasilnie jest impulsowe, a ch∏odzenie
aktywne. Przednià Êciank´ pozbawiono
jakichkolwiek wystajàcych elementów.
Szuflada wysuwa si´ zza klapki, a w trybie „czuwania” wyÊwietlacza nie widaç.
Pod uchylnà zaÊlepkà ukryto z∏àcze USB.
Wszystkie przyciski umieszczono na
górnej Êciance, co zdecydowanie utrudnia
obs∏ug´, gdy wsuniemy odtwarzacz na
pó∏k´ szafki RTV.
Z ty∏u znalaz∏o si´ miejsce dla
gniazd. Mamy tu analogowe wyjÊcia wideo komponent i kompozyt,
jak równie˝ uniwersalne HDMI. Je˝eli
28
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nasz amplituner nie jest kompatybilny
z tym formatem, dêwi´k mo˝emy mu
dostarczyç tylko cyfrowym kablem optycznym albo za poÊrednictwem stereofonicznych lub wielokana∏owych wyjÊç analogowych. Cyfrowego gniazda koaksjalnego nie
przewidziano.
Na tylnej Êciance znalaz∏o si´ dodatkowe gniazdo USB, s∏u˝àce do pod∏àczenia
znajdujàcej si´ w zestawie karty Wi-Fi.
Odtwarzacz mo˝na te˝ pod∏àczyç do sieci
kablem poprzez z∏àcze LAN.
Menu Samsunga jest efektowne, a jednoczeÊnie przejrzyste i ∏atwe w nawigacji. Pilot – du˝y i wygodny. Jako jedyny
z testowanej grupy zosta∏ wyposa˝ony
w luminescencyjne podÊwietlanie najwa˝niejszych przycisków.
Nap´d pracowa∏ cicho i pewnie. Nie
stwierdzi∏em k∏opotów z odczytem dysków z materia∏em w ró˝nych formatach.
P∏yty Blu-ray by∏y rozpoznawane szybko,
Brak wyjÊcia koaksjalnego.
Mamy za to dodatkowe USB.

choç zdarza∏y si´ tytu∏y, na które trzeba
by∏o troch´ poczekaç („Hancock”: 3,20 s
– najwolniej w ca∏ej grupie). Równie˝
odczyt danych z pendrive’a przebiega∏
bez problemu. Zarówno zdj´cia, pliki
muzyczne, jak i ró˝nego typu DivX-y
Samsung czyta∏ bez ociàgania.

Obraz
Obraz z p∏yt DVD dost´pny na wyjÊciu
HDMI by∏ najbardziej przejrzysty i kontrastowy spoÊród wszystkich odtwarzaczy
bioràcych udzia∏ w teÊcie. Dobrze wydane
filmy prezentowa∏y si´ po prostu znakomicie. Sprawnie dzia∏a∏o skalowanie
sygna∏u standardowego do wy˝szych rozdzielczoÊci. Nie zauwa˝y∏em szumów ani
nierównomiernoÊci ruchu. Reprodukcja
kolorów okaza∏a si´ bardzo dobra. Jedynie czerwieƒ wydawa∏a si´ lekko zmatowiona, zaÊ b∏´kity – delikatnie przesycone
i uprzywilejowane. Wad´ stanowi∏o nadmierne wyostrzenie obrazu, przez co
nabiera∏ on nienaturalnego, chcia∏oby si´
powiedzieç: cyfrowego charakteru.
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P∏yty BD to zupe∏nie inny Êwiat. Tutaj
Samsung nie pope∏nia∏ b∏´dów i z ∏atwoÊcià prezentowa∏ zalety nowego formatu.
Obraz by∏ szczegó∏owy, p∏ynny i, o dziwo, najbardziej miekki spoÊród ca∏ej
stawki. Jedynà wadà pozosta∏a lekka niebieska dominanta, ale to chyba cecha
wszystkich urzàdzeƒ wizyjnych tego producenta. Na szcz´Êcie uda∏o si´ jà skorygowaç, wykorzystujàc funkcj´ regulacji
obrazu w projektorze.
Obraz dost´pny na wyjÊciu komponent
by∏ ˝enujàco s∏aby; na poziomie najtaƒszych odtwarzaczy DVD. Zdecydowanie
lepiej pozostaç przy HDMI.

pracujàc jako nap´d, nadal wprowadza∏ pewien niepokój do odtwarzanego
materia∏u. Brzmienie, choç dynamiczne, wydawa∏o si´ rozedrgane i nerwowe, z równowagà tonalnà przesuni´tà
w stron´ wy˝szych cz´stotliwoÊci.

Konkluzja
Samsung BD-P3600 zosta∏ stworzony
do wspó∏pracy ze sprz´tem lifestyle’owym i w∏aÊnie do Êwiata efektownych wizualnie telewizorów pasuje
najlepiej. Mimo to jakoÊç obrazu transmitowanego przez HDMI zas∏uguje na
uznanie. Z dêwi´kiem jest gorzej, dla-

Dêwi´k
Brzmieniem Samsung zbytnio si´ nie
popisa∏. Sygna∏ z wyjÊç analogowych
by∏ mizernej jakoÊci. Szary, bezbarwny i ostry dêwi´k m´czy∏.
Trudno by∏o wychwyciç jakoÊciowe
ró˝nice mi´dzy formatami. Audiofilskie CD brzmia∏y równie
êle jak pliki MP3, a Êcie˝ki dêwi´kowe nagrane w nowych formatach
nie ró˝ni∏y si´ od standardowych
DD-AC3 i DTS.
HDMI to ju˝, na szcz´Êcie, inna
rzeczywistoÊç. Mimo to BD-P3600,

Samsung BD-P3600.

tego u˝ytkownicy przyk∏adajàcy du˝à
wag´ do s∏uchania muzyki rozejrzà si´
zapewne za czymÊ innym.

Samsung BD-P3600
Dystrybucja:
Cena:

Samsung Electronics
Polska
1199 z∏

Dane techniczne
Odtwarzane formaty:

Rod. przetworników:

BD-Video, BD-ROM,
BD-RE, BD-R DVD-A/V,
DVD+/-R(RW), CD,
CD-R(RW), DivX,
MP3, JPEG, H.264,
MPEG 2, VC-1
192/24audio,
108/10 wideo.

WyÊwietlanie
bez przeplotu:
Pasmo przenoszenia:
Zniekszta∏cenia:
Sygna∏/szum:
WyjÊcia wideo:

+
4Hz - 44kHz
0,004%
110dB
kompozyt (RCA),
komponent (3 RCA),
HDMI
stereo (RCA),
WyjÊcia audio:
7.1 (RCA).
WyjÊcia cyfrowe:
optyczne, HDMI
WyjÊcie s∏uchawkowe: Wymiary(w/s/g):
5,5/44/25 cm

Ocena
Obraz:
Dêwi´k stereo:
Dêwi´k wielokana∏owy:
Wyposa˝enie:
Obs∏uga:
JakoÊç/cena:
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