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G dybyÊmy mieli testowaç wszyst-
kie urzàdzenia z pojawiajà-
cych si´ jak grzyby po deszczu

kolejnych generacji Blu-rayów, trzeba 
by zmieniç profil pisma. Dlatego zajmu-
jemy si´ tylko najciekawszymi urzà-
dzeniami, a do takich nale˝y, choçby ze
wzgl´du na bardzo niskà cen´, najnow-
szy produkt LG – BD560.

Budowa i wyposa˝enie
W blaszanej obudowie o gabarytach

klawiatury komputerowej zamkni´to 
zasilacz, nap´d i elektronik´. Front od-
twarzacza to przyk!ad maskowania przy-
cisków. Przednià p!yt´ stanowià: klap-
ka ukrywajàca szuflad´, Êrodkowy panel 
z logo BD, b´dàcy jednoczeÊnie przy-
ciskiem power i open/close oraz pó!-

przezroczysta klapka skrywajàca wy-
Êwietlacz, gniazdo USB oraz najwa˝-
niejsze przyciski. Z ty!u, oprócz termi-
nalu HDMI, analogowego kompletu
wyjÊç wideo (komponent, kompozyt)
oraz pary gniazd stereo RCA i cyfrowego
wyjÊcia koaksjalnego, znalaz!o si´ z!àcze
LAN. LG BD560 mo˝na zintegrowaç 
z domowà siecià komputerowà i korzy-
staç z us!ugi BD Live – np. oglàdaç fil-
miki w serwisie YouTube lub aktua-
lizowaç oprogramowanie odtwarzacza.
Je˝eli nie chcemy przeciàgaç kabli, ma-
my do dyspozycji komunikacj´ bezprze-
wodowà Wi-Fi. 

Materia! audio, wideo i fotografie
mo˝na odtwarzaç zarówno z p!yt, jak 
i z przenoÊnych pami´ci USB. Koreaƒ-
ska maszyna radzi sobie z materia!em

nagranym w internetowych kodekach
DivX, XviD i MKV. W dodatku obs!u-
guje napisy w kilkunastu formatach. 
Filmowców amatorów ucieszy zapew-
ne fakt odtwarzania materia!u zgodnego
ze standardem AVCHD.

W przypadku materia!u muzyczne-
go nie jest ju˝ tak wszechstronna 
i oprócz formatów surround oraz kla-
sycznego CD-Audio obs!uguje wy!àcz-
nie pliki WMA i MP3.

Menu ekranowe to kilka zabawnie 
animowanych ikon, które zapraszajà
u˝ytkownika do wyboru rodzaju odtwa-
rzanego materia!u (film, muzyka, zdj´-
cia) lub przejÊcia do menu ustawieƒ.
Ekran set-upu jest bardzo przejrzysty.
Nikt nie powinien mieç problemów 
z prawid!owym ustawieniem parame-
trów i trybów pracy. Bardzo wa˝nym
udogodnieniem okazuje si´ prosty, 
ale efektywny korektor obrazu. Jego
dzia!anie ogranicza si´ do kilkustop-
niowej regulacji ostroÊci, nasycenia,
kontrastu i wyostrzania. To jednak wy-
starczy, by BD560 dopasowaç do wspó!-
pracujàcego z nim telewizora.

Pilot jest dobrze zaprojektowany – 
poszczególne grupy przycisków ró˝nià
si´ rozmiarami i kolorem. WÊród nich

Test odtwarzacz Blu-ray

Blu-ray 
dla bud˝etówki
LG BD560 Robert Pliszka

LG BD560 to aktualnie jeden z najtaƒszych 
odtwarzaczy Blu-ray dost´pnych w sklepach. 
W cenie grubo poni˝ej 1000 z! otrzymujemy 
solidny i bogato wyposa˝ony sprz´t, w którym
odtwarzanie p!yt BD jest tylko jednà z funkcji.
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Test odtwarzacz Blu-ray

LG BD560 
Dystrybucja: LG Poland
Cena: 799 z!

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: BD, BD-ROM, BD-RE, 
BD-R DVD-A/V, DVD+/-
R(RW), CD, CD-R(RW),
SD, SDHC, DivX, MP3,
JPEG, MKV

Rodzaje przetworników: 192/24 audio, 
bd/bd wideo

WyÊwietlanie 
bez przeplotu: +
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: < 0,008 %
Sygna!/szum: > 100 dB
WyjÊcia wideo: kompozyt (RCA), 

komponent (3 RCA),
HDMI

WyjÊcia audio: stereo (RCA)
WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, HDMI
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary(w/s/g): 4,4/43/20,4 cm

Ocena

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

Odtwarzanie 
rozpoczyna si´ szybko.

b´dà w swoich bud˝e-
towych odtwarzaczach
Blu-ray nadal odtwarzaç
DVD i DivX-y.

Konkluzja
BD560 kosztuje tyle co komplet wty-

czek WBT Nextgen. W tej sytuacji trud-
no oczekiwaç powalajàcej jakoÊci wizji 

i audiofilskiego brzmie-
nia. Mimo to odtwa-
rzacz sprawuje si´ nawet
lepiej ni˝ „nieêle” i z po-

wodzeniem mo˝na go wy-
korzystaç jako podstawowe êród!o 
obrazu i dêwi´ku w niedrogich instalac-
jach A/V.

MnogoÊç multimedialnych funkcji
skieruje na niego uwag´ osób, które 
w sztuk´ filmowà i muzyk´ zaopat-
rujà si´ za poÊrednictwem Internetu, 
a po b!´kitne dyski si´gajà jedynie od
Êwi´ta.

BD560 z profilu 
– tak˝e niczego sobie. Panel sterowania.

jest te˝ sekcja pozwalajàca sterowaç 
telewizorami LG. Do pe!ni szcz´Êcia 
zabrak!o jedynie podÊwietlenia kla-
wiszy.

Na pochwa!´ zas!uguje nap´d – 
pracowa! zaskakujàco szybko i cicho.
Nawet p!yty BD by!y wczytywane wy-
jàtkowo sprawnie. Nie wiem, czy to za-
s!uga najnowszej generacji mechani-
zmów, czy te˝ trafi! mi si´ wyjàtkowo
udany egzemplarz, ale by! to zdecydo-
wanie najsprawniej dzia!ajàcy odtwa-
rzacz Blu-ray, jaki dotychczas mia!em
okazj´ recenzowaç.

Dêwi´k
Post´p post´pem; taƒszy sprz´t gra 

coraz lepiej, ale nie mo˝na oczekiwaç 
cudów. Bud˝etowy multimedialny od-
twarzacz nie zagra jak audiofilskie êró-
d!o. Stereo w wykonaniu LG BD560 
wypad!o blado, ale jak wiemy – nie do
s!uchania muzyki odtwarzacze Blu-ray
si´ projektuje.

W kinie by!o ju˝ o wiele lepiej. Co
prawda g!oÊno pracowa! przetwornik
amplitunera, ale koreaƒski odtwarzacz
wywiàzywa! si´ z zadaƒ nap´du bardzo
dobrze. Nie zauwa˝y!em wyraênych
zniekszta!ceƒ ani odst´pstw od neutral-
noÊci. Wprawdzie dro˝sze Blu-raye 
potrafià zagraç bardziej przestrzennie 
i dynamiczne, ale tutaj naprawd´ wstydu
nie by!o.

Obraz
W chwil´ po pierwszym uruchomie-

niu odtwarzacza by!em wr´cz zdruz-
gotany fatalnà jakoÊcià obrazu. Na
szcz´Êcienie by!a to wada konstruk-
cyjna, a jedynie korektor wizji usta-
wiony na maksimum. Po dopasowa-
niu ustawieƒ do wyÊwietlacza okaza!o
si´, ˝e LG BD560 „Êwieci” naprawd´ 
dobrze.

P!yty DVD, dobrej jakoÊci DivX-y
oraz pliki MKV by!y odtwarzane sta-
bilnie, z w!aÊciwym odwzorowaniem
barw i Êwietnym kontrastem. Obraz 
by! mi´kki i nie m´czy! oczu nadmier-
nà ekspozycjà niekoniecznie istotnych
szczegó!ów. Jedynà wadà by!o szem-
ranie t!a. Poczàtkowo myÊla!em, ˝e to 
wina uk!adów skalujàcych sygna! DVD,
ale szumy, choç w znacznie mniej-
szym nat´˝eniu, pojawia!y si´ tak˝e 
w czasie odtwarzania BD. Przyczyna 
zatem, przynajmniej cz´Êciowo, musia!a
tkwiç gdzie indziej.

Obraz z p!yt Blu-ray przyniós! zde-
cydowanie lepszà g!´bi´ i naturalnoÊç
kolorów oraz poziom czerni niedos-
t´pny dla innych standardów. BD560 
to wyraênie uwidoczni!. Szkoda jedy-
nie, ˝e p!yty BD nadal majà nierac-
jonalnie wysokie ceny, nieuzasadnio-
ne szczególnie w przypadku starszych
tytu!ów. Dopóki si´ to nie zmieni, 
ludzie zamiast b!´kitnych krà˝ków 
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