
18 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Relacja Philips
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Firma nadal koncentruje si! na 
kinie domowym. Ano w"a#nie – 
kino czy dom? Na to pytanie sta-

rano si! udzieli$ odpowiedzi. Wnioski 
przemawia"y na korzy#$ ogl%dania & lmów 
w domu. A jak to wygl%da u Philipsa?

Praktycznie wszyscy producenci tele-
wizorów zmierzaj% w tym samym kierun-
ku i #cigaj% si! na parametry. Klientom 
ju' trudno si! po"apa$. 100 Hz, 200 Hz, 
HDMI 1.2, 1.3 czy 1.4? Plazma, LCD czy 
LED? 3D pasywne i aktywne. Mocniejsze 
procesory, nowsze sposoby obróbki obra-
zu, cie(sze panele, mniejsze zu'ycie ener-
gii, Internet, Wi-Fi... Podobno „wi!cej” 
oznacza post!p. Philips równie' bierze 
udzia" w tym wy#cigu, ale na prezentacji 
mo'na by"o dostrzec co# jeszcze.

Kilka razy przewija"o si! przewodnie 
has"o – „sense and simplicity”. We)my 
na przyk"ad piloty. Zamiast umieszcza$ 
na nich coraz wi!cej przycisków, Philips 

wprowadzi" niewielkie sterowniki z kilku-
nastoma guzikami. Wi!cej nie potrzeba, 
bo funkcje wy#wietlaj% si! na dole ekra-
nu. Atutem jest te' "atwa obs"uga sprz!tu 
w zaciemnionym pomieszczeniu. Nowe 
sterowniki dobrze le'% w d"oni, a od"o'one 
na stolik, do góry nogami, przypominaj% 
ma"e ozdóbki i s% odporne na zalanie.

Inne udogodnienie to nowe obrotowe 
podstawki. Pó" roku temu odpowiedzi% 
& rmy na problem monta'u telewizorów na 
#cianie by"a zakrzywiona listwa, umo'liwia-
j%ca wypoziomowanie ekranu. Nowe mode-
le b!d% wyposa'one w podstawk!, która po 
obróceniu stanie si! uchwytem #ciennym, 
pozwalaj%cym odchyla$ telewizor na boki. 
Nie sposób si! oprze$ wra'eniu, 'e pomy-
s"odawca sp!dzi" kilka dni w Ikei.

Z przeprowadzonych przez & rm! ba-
da( wynika, 'e drugim najwa'niejszym 
kryterium wyboru telewizora jest jako#$ 
d)wi!ku. Dlatego Philips stara si!, aby 
ju' fabryczne g"o#niki zapewnia"y czyste 
brzmienie. Je#li to komu# nie wystarczy, 
mo'e si! zdecydowa$ na Soundbar lub 
pe"ny zestaw 5.1. Najciekawsz% opcj% wy-
daje si! po"%czenie poziomego g"o#nika 
z subwooferem – efekt zbli'ony do insta-
lacji wielokana"owej, a monta' o wiele 
prostszy.

3D? Tak, ale nic na si"!. Mo'na najpierw 
kupi$ zwyk"y telewizor, a je#li nabierzemy 
ochoty na trzy wymiary, dokona$ proste-
go upgrade’u, do"%czaj%c specjalny modu" 
i okulary 3D. Cena takiego zestawu ma si! 
kszta"towa$ na poziomie 2000 z".

Udoskonalana jest równie' opcja NetTV. 
Teraz oprócz dost!pu do wybranych serwi-
sów internetowych Philips oferuje dost!p 
do dowolnych stron. Teoretycznie mo'emy 
wi!c surfowa$ po sieci tak, jak na kompu-
terze, jednak w praktyce nie wszystko wy-
gl%da ró'owo. Poruszanie si! po stronach 
www za pomoc% pilota jest uci%'liwe, a tu 
i ówdzie wy#wietlaj% si! komunikaty 
ostrzegawcze lub puste pola. Wszystko ma 
jednak zosta$ dopracowane, a przez tele-
wizor b!dziemy si! mogli dosta$ nawet na 
strony https.

Dla klientów szukaj%cych oryginalno#ci 
planowana jest mo'liwo#$ zamówienia te-
lewizora dopasowanego do indywidualnych 
upodoba(. Niewykluczone, 'e odbiornik 
b!dzie mo'na skon& gurowa$ tak jak samo-
chód, zaznaczaj%c poszczególne opcje i wy-
bieraj%c kolory elementów obudowy. To jed-
nak na razie nie#mia"y plan na przysz"o#$.

Tym, co od kilku lat odró'nia telewizo-
ry Philipsa od konkurencji, jest funkcja 
o#wietlenia otoczenia Ambilight. Teraz 
diodowe pod#wietlenie ma si! dopasowy-
wa$ do koloru #cian. Pracowano tak'e nad 
procesem kalibracji. Telewizor najpierw 
zadaje u'ytkownikowi szereg pyta( i pre-
zentuje kilka próbek obrazu i d)wi!ku, 
a nast!pnie automatycznie dostosowuje 
parametry.

Philips wci%' chce si! wyró'nia$ na 
nie"atwym rynku kina domowego i naj-
wyra)niej mu si! to udaje. Czy odwa'y si! 
wprowadzi$ jeszcze wi!cej sensu i prosto-
ty – czas poka'e.  
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