
W ofercie znalaz!em jednak tylko
dwa modele. W dodatku ich
ceny sà bardziej ni˝ przyst´p-

ne. Je˝eli mo˝liwoÊci flagowca b´dà odpo-
wiada!y oczekiwaniom, to szykuje nam si´
mocny zawodnik.

Budowa
Na pewno s!yszeliÊcie o japoƒskiej mi-

niaturyzacji. Tutaj macie jej doskona!y 
przyk!ad. Nie ma co owijaç w bawe!n´:
sztandarowy Blu-ray Panasonica wyglàda
nikczemnie. Pi´ç centymetrów wysokoÊci 
i sto procent plastiku na froncie lokujà go wi-
zualnie poÊród supermarketowego badzie-
wia za 99,90 z!. Na szcz´Êcie pozory mylà.

Do sztucznego tworzywa, z którego wy-
konano panel frontowy, dodano drobinki
masy per!owej, dzi´ki czemu czarna po-
wierzchnia, oglàdana pod Êwiat!o, delikat-
nie si´ mieni. Efekt jest znakomity i widaç,
˝e projektanci zadali sobie sporo trudu, by
go osiàgnàç.

Niewielki wyÊwietlacz punktowy, utrzy-
many w niebieskim odcieniu, przekazuje
tylko podstawowe informacje, ale od czego
jest menu ekranowe. Centralnie umieszczo-
na szuflada, zas!oni´ta uchylnym panelem,
niemal ca!kowicie wtapia si´ w otoczenie.
Na górnej kraw´dzi obudowy umieszczono
dwa przyciski: w!àcznik sieciowy oraz wysu-
wajàcy p!yt´ i sà to jedyne manipulatory wi-
doczne z przodu. A co si´ stanie, gdy w nie-

dzielny wieczór padnà baterie w pilocie?
Wtedy wystarczy odchyliç wàziutkà klapk´
w prawym dolnym rogu odtwarzacza.
Oprócz najwa˝niejszych przycisków znaj-
dziemy tam slot kart SD oraz wejÊcie USB.

Tylna Êcianka BD80 wyglàda ciekawiej
ni˝ front. Poza obowiàzkowym wyjÊciem
HDMI (v.1.3a) znalaz!o si´ tam sieciowe
gniazdo LAN, s!u˝àce do komunikacji 
z komputerem. Analogowà sekcj´ wideo
reprezentuje wyjÊcie komponentowe 
i kompozytowe, natomiast w torze audio
znajdziemy analogowe wyjÊcie 7.1 oraz 
cyfrowe wyjÊcie optyczne i koaksjalne. Czy-
li wszystkie chwyty dozwolone.

Obudow´ BD80 skr´cono ze sztywnych
stalowych blach, a plastikowy front jest tylko
do niej przyczepiony i nie stanowi elementu
konstrukcyjnego. Wn´trze podzielono na
trzy strefy. Centralnà zajmuje masywny
transport i to jego gabaryty decydujà o wyso-
koÊci i g!´bokoÊci urzàdzenia. Pod nap´dem
znalaz! si´ modu! sterujàcy pracà serwome-
chanizmu. Za nim zmieÊci! si´ jeszcze ma!y
zielony listek, na którym zamontowano wyj-

Êcia analogowe, oraz mikroskopijny wenty-
latorek, który odprowadza nadmiar ciep!a 
z wn´trza. Pozosta!à przestrzenià podzieli!y
si´ dwie p!ytki: ˝ó!ta zawiera rozbudowany
zasilacz impulsowy, zaÊ zielona – pozosta!e
obwody audio i wideo. 

Wyposa˝enie i obs!uga
Flagowiec Panasonica, mo˝e i wyglàda

podle, ale zosta! wyposa˝ony we wszystkie
nowoczesne rozwiàzania. Obróbkà obrazu
zajmuje si´ procesor PHL Reference Chro-
ma Plus, dokonujàcy upsamplingu sygna!u
chrominancji do formatu 4:4:4. Z kolei
P4HD (Pixel Precision Progressive Proces-
sing for HD) to technologia pozwalajàca
przetwarzaç ponad 15 mld pikseli na se-
kund´ i wybraç optymalne parametry ka˝-
dego. Odtwarzacz DMP-BD80 wyko-
rzystuje te˝ 16-stopniowy uk!ad detekcji
ruchu, który analizuje ka˝dy piksel i przy-
pisuje do odpowiedniej kategorii przetwa-
rzania. Dodatkowà funkcjà jest skalowanie
obrazów w rozdzielczoÊciach 576i/p oraz
720p do formatu 1080p, a tak˝e automa-
tyczne wykrywanie rodzaju sygna!u – gdy
odtwarzacz zakwalifikuje obraz jako filmo-
wy, konwertuje go z 24 do 50 klatek na se-
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Test Blu-ray

B!´kitny flagowiec 
Panasonic DMP-BD80

Mariusz Zwoliƒski 

Pod!àczenie Panasonica jest
proste. Wszystkie styki z!ocone. 

B!´kitny flagowiec 
Panasonic DMP-BD80

Panasonic to jeden z pionierów 
standardu Blu-ray, mo˝na by si´ 
wi´c spodziewaç grubego 
katalogu „niebieskich” 
odtwarzaczy. 

Panasonic to jeden z pionierów 
standardu Blu-ray, mo˝na by si´ 
wi´c spodziewaç grubego 
katalogu „niebieskich” 
odtwarzaczy. 
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kund´ (funkcja 3:2/2:2 Pull-Down). Dla
Blu-raya przewidziano odtwarzanie w try-
bie 24/1080.

Nie gorzej potraktowano cz´Êç dêwi´-
kowà. Flagowego Panasonica wyposa˝ono
we wszystkie mo˝liwe dekodery dêwi´ku
przestrzennego, z Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus i DTS-HD w!àcznie. Przetwor-
nik c/a pracuje w trybie 24 bity/192 kHz.
Uk!onem w stron´ audiofilów wykorzy-
stujàcych BD80 do s!uchania muzyki jest

od!àczanie obwodów wideo na czas odt-
warzania CD.

SpoÊród licznych funkcji, jakimi dyspo-
nuje BD80, warto podkreÊliç mo˝liwoÊç ko-
munikacji z Internetem oraz oglàdania na
ekranie telewizora filmów umieszczanych 
w serwisie YouTube. OczywiÊcie na szybkim
sta!ym !àczu. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e oglàda-
nie na du˝ej plazmie radosnej twórczoÊci
nakr´canej telefonami komórkowymi jest
pomys!em cokolwiek egzotycznym, ale dro-
ga ta wskazuje kierunek rozwoju multime-
diów. Nic przecie˝ nie stoi na przeszkodzie,
by w przysz!oÊci korzystaç z p!atnych ser-
wisów filmowych, udost´pniajàcych filmy
na ˝yczenie. Je˝eli koszt ich pobrania b´dzie
ni˝szy od ceny filmu Blu-ray w wypo˝yczal-
ni, a oferta wykroczy poza dy˝urne mózgo-
trzepy, to widz´ przed tà formà dystrybucji
Êwietlanà przysz!oÊç.

Jedynym dysonansem jest pilot. Co
prawda, du˝e i czytelne przyciski u!atwiajà
obs!ug´, ale wzornictwo znacznie odstaje 
od tego, czego mo˝na by oczekiwaç po fla-
gowej maszynie jednego z najwi´kszych
koncernów elektronicznych Êwiata. To
niezbyt dobre wra˝enie wizualne rekom-
pensuje mo˝liwoÊç sterowania telewizo-
rami wi´kszoÊci marek dost´pnych na B!´-
kitnej Planecie i ich programowania.

Dêwi´k i obraz
Choç podobno konstruktorzy BD80 

po!o˝yli du˝y nacisk na kwestie dêwi´ko-
we, jego brzmienie nie powala!o jakoÊcià. 
W nagraniach wielokana!owych p!yty Blu-
-ray we wszystkich aspektach domino-
wa!y nad zwyk!ymi DVD, ale te˝ nie by!o

to ̋ adnà niespodziankà. Owszem, Panaso-
nic pokaza! potencja! drzemiàcy w g´stych
formatach, jednak po przesiadce na DVD
dêwi´k by! tylko przeci´tny. W trakcie 
odtwarzania kompaktów BD80 zachowy-
wa! si´ zupe!nie przyzwoicie. Jak na wielo-
funkcyjnà maszyn´ AV – da!o si´ tego 
s!uchaç, choç oczywiÊcie porównanie 
z dobrym bud˝etowym êród!em CD wy-
kaza!oby wy˝szoÊç tego ostatniego. Dumà
i chlubà Panasonica pozostaje obraz.

Ju˝ podczas odtwarzania zwyk!ych p!yt
DVD osiemdziesiàtka pokaza!a klas´. Tym
razem odpuÊci!em sobie materia! filmowy 
i skupi!em si´ na koncertach. „Groving
Up” Petera Gabriela to prawdziwy tor prze-
szkód dla odtwarzaczy i telewizorów. Ubra-
ni na czarno muzycy, otoczeni wielobarw-
nà, nieustannie zmieniajàcà si´ poÊwiatà,
byli wyraêni, jak powycinani skalpelem.
˚adnego przenikania kraw´dzi ani barw.
Panasonic pi´knie odda! ró˝ne odcienie
czerni, a karko!omne po!àczenia barw na
scenie nie robi!y na nim wra˝enia. 

To jednak dopiero rozgrzewka. Walkà
wieczoru okaza! si´ „Pulse” Pink Floydów.
Nie jestem w stanie zliczyç odtwarzaczy,
które wy!o˝y!y si´ na tym materiale jak d!u-
gie. Czerƒ bywa!a daleka od czerni, struny
gitary Davida Gilmoura mia!y zàbki, a na-
g!e rozb!yski koliÊcie u!o˝onych reflekto-
rów za plecami muzyków powodowa!y 
zrywanie obrazu i migotanie telewizora. 

W przypadku BD80 niczego takiego nie za-
uwa˝y!em. Maszyna odegra!a koncert tak,
˝e choç znam go na pami´ç, podnios!em si´
z fotela tylko na czas zmiany p!yt. Mówie-

nie o nowej jakoÊci b´dzie
pewnie przesadà, ale je˝eli
urzàdzenie za 1450 z!otych

dysponuje takim obrazem,
to poddaje w wàtpliwoÊç

sens wydawania pieni´dzy na
maszyny otoczone high-endo-

wym nimbem.

Po zmianie krà˝ków na Blu-ray
wszystkie aspekty obrazu uleg!y

poprawie, ale nie by!a to zmiana
nokautujàca, co tylko dobrze

Êwiadczy o klasie Panasonica. Du˝e
brawa!

Konkluzja
BD80 to okazja sezonu.

Test Blu-ray

Pilot !adny inaczej.
Pod uchylnà klapkà schowa!
si´ port USB i SD. 

Panasonic DMP-BD80 
Dystrybucja: Panasonic Polska 
Cena: 1450 z! 

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: BD-Video, BD-MV, DVD,
DVD-/+R (RW),(S)VCD,
CD, CD-R(RW), AVCHD,
DivX, MP3, JPEG HD

Pasmo przenoszenia: b.d.
Sygna!/szum: 115 dB
Dynamika: 110 dB
WyjÊcia: audio 7.1 (RCA), koaks.,

opt., kompozyt,
komponent, 
HDMI (v.1.3a), Lan

WyjÊcie s!uchawkowe: -
WejÊcia: USB, port kart SD 
Wymiary (w/s/g): 5,5/43/24,9 cm
Masa: 2,6 kg

Ocena

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

Najdelikatniejsze uk!ady 
ukryto przed wzrokiem
wÊcibskich recenzentów.
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