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P
atrz&c na specy(kacj! BD570, 
spodziewa"em si!, #e znów b!d! 
musia" testowa) multimedialn& 

zabawk!, która tylko przy okazji potra( 
odczyta) (lm z p"yty albo pliku. Okaza-
"o si!, #e jest to przede wszystkim zacne 
'ród"o obrazu, w dodatku wyj&tkowo 
bogato wyposa#one.
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Obudowa to p"aska czarna skrzynecz-
ka wykonana z cienkiej, t"oczonej bla-
chy. Plastikowy front okazuje si! uchyln& 
klapk&, pod któr& znalaz"y si!: w&ziut- 
ka szczelina tacki na p"yt!, wy%wietlacz, 
kilka przycisków oraz gniazdo USB. 
Wkomponowany w górn& kraw!d' obu-
dowy prostok&tny klocek s"u#y do otwie-
rania szu$adki i za"&czania urz&dzenia.

Z ty"u zainstalowano zestaw z"&czy 
komponent, staro#ytny kompozyt, nowo-
#ytne HDMI, wyj%cia cyfrowe: koaksjal-
ne i optyczne oraz wyj%cie stereo RCA. 
Kabel sieciowy zamocowano na sta"e.

Wn!trze jest typowe dla urz&dze* z te- 
go segmentu cenowego. Zasilacz impul-
sowy zaopatruje w energi! nap!d i zin-
tegrowany na p"ytce drukowanej uk"ad 

elektroniczny. Procesor jest ch"odzony 
pasywnie, dzi!ki czemu szum wentyla-
torka nie przeszkadza w projekcji. Na-
p!d pracuje p"ynnie i zadziwiaj&co cicho. 

P"yty BD s& wczytywane bardzo szybko. 
Proces, który trwa" kiedy% cz!sto ponad 
dwie minuty, teraz zajmuje najwy#ej kil-
kana%cie sekund.

Pilot LG jest mo#e niezbyt urodziwy, 
za to dobrze zorganizowany. Podstawo-
we przyciski s& du#e i pod%wietlane lu-
minescencyjnie. Mniej istotne guziczki 
te# rozmieszczono ca"kiem sensownie.

Odtwarzacz wyposa#ono w wiele fun- 
kcji multimedialnych. Z domow& sie-
ci& komputerow& mo#emy go po"&czy) 
zarówno przez gniazdo LAN, jak i za 
po%rednictwem sieci Wi-Fi (protokó" 
DLNA). Nie ma te# problemu, by pliki 
muzyczne, zdj!cia i wideo, zamiast z p"y-
ty, odtwarza) z wetkni!tego we fronto-

we gniazdo pendrive’u. 
Dzi!ki funkcji Netcast 
odtwarzacz potra( po-
"&czy) si! bez po%red-
nictwa komputera z in- 
ternetowymi serwisami:  

YouTube, Google Picassa, Canalplay  
i AccuWeather. 

Menu rozwi&zano gra(cznie tak samo 
jak w starszych modelach. Chwa"a pro-
jektantom, #e nie chcieli tu nic popra-
wi). Interfejs u#ytkownika LG to wzór 
ergonomii. Ponadto odtwarzacz zosta" 

wyposa#ony w prost&, ale skuteczn& ko-
rekcj! obrazu. Do dyspozycji dostajemy 
kilka trybów prede(niowanych oraz sek-
cj! ustawie* u#ytkownika. Mo#emy wi!c 
wedle w"asnego uznania ustawi) kon-
trast, jasno%), ostro%) i nasycenie. Dzi!ki 
temu "atwo dopasowa) obraz z odtwa-
rzacza do ró#nych typów wy%wietlaczy 
oraz do rodzaju materia"u.

Obraz

Sekcja wideo w LG BD570 to w kate-
gorii bud#etowych odtwarzaczy praw-
dziwe mistrzostwo.

Jeszcze nie tak dawno trzeba by"o za-
p"aci) gór! z"otówek, by znale') odtwa-
rzacz, b!d&cy w stanie wy%wietli) obraz  
o tak wy%mienitym kontra%cie i nasyce-
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Standardowy zestaw gniazd.
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niu czerni. W trakcie korzystania z kr&#-
ków BD obraz LG cechowa" si! przy- 
jemn& mi!kko%ci&, lecz bez rozmycia  
i utraty szczegó"ów. Nie by" wprawdzie 
a# tak „kinowy”, jak w Panasonicu, ale 
na pewno nie by"o te# miejsca na efekt 
nadmiernie wyostrzonej telenoweli. 
Kolory by"y nasycone, ale bez przesady. 
Odpowiedni poziom saturacji bez trudu 
da"o si! zoptymalizowa), zarówno na 
telewizorze LCD, jak i projektorze DLP. 
Równowaga barw okaza"a si! idealna. 
Nie zauwa#y"em dominacji #adnej ze 
sk"adowych.

Bardzo dobrze LG BD570 radzi" sobie 
z p"ytami DVD oraz komputerowymi 
plikami wideo. Na takim materiale pre-
zentowa" poziom znacznie dro#szego 
odtwarzacza DVD wyprodukowane-
go przed nadej%ciem epoki b"!kitnych  
kr&#ków. 

Kolejne mi"e zaskoczenie stanowi"a  
jako%) skalowania. Obraz z DVD i skom-
presowanych plików multimedialnych, 
przeskalowany do rozdzielczo%ci Full-  
-HD, cechowa" si! idealn& p"ynno%ci&  
i co najmniej przyzwoit& ostro%ci&. Dopie-
ro nagrywane komórk& internetowe dur- 
noty wygl&da"y na du#ym ekranie jak 
bohomazy niespe"nionych impresjoni-
stów. Odtwarzanie materia"u z YouTu-
be’a ma sens tylko wtedy, gdy ogl&damy 
materia" o mo#liwie najni#szym stopniu 
kompresji i wysokiej rozdzielczo%ci (np. 
teledyski z serwisu VEVO czy o(cjalne 
trailery (lmów).

'ěZLÚN

LB BD570 to wi!cej ni# przyzwoity 
transport dla systemów kina domowego. 
Bez wzgl!du na to, czy pod"&czymy go 
do amplitunera przez HDMI, czy przez 
wyj%cie koaksjalne, mo#emy by) pewni, 
#e niewiele doda od siebie i nic nie po-
psuje. Neutralno%) i pow%ci&gliwo%) tego 
odtwarzacza to zalety, które docenimy  
w dobrych systemach.

BD570 mo#e te# dzia"a) jako odtwa-
rzacz stereo. Niestety, w takim zastoso-
waniu brzmi jak przeci!tnej jako%ci em-
petrójka – tanio, p"asko i sucho. Lepiej 
b!dzie zosta) przy kinie domowym.
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LG BD570 mo#na z czystym sumie-
niem poleci) nawet wymagaj&cym wi-
deomanom. Sekcja wizyjna zosta"a tu 
naprawd! dopracowana, a d'wi!k wie-
lokana"owy jest wi!cej ni# przyzwo- 
ity. Multimedialne bajerki stanowi& za% 
tylko mi"y dodatek. Bardzo udany od-
twarzacz.

LG BD570
Dystrybucja:  LG Poland
Cena:  ����]ï

Dane techniczne:
Odtwarzane formaty:  BD-Video, BD-ROM, 
  BD-RE, BD-R DVD-A/V, 

DVD+/-R(RW), CD,  
CD-R(RW), SD, SDHC, 
MPEG2, MPEG4 AVC 
(H.264), AVCHD,  
DivX, DivX HD, MKVDolby 
Digital Plus, Dolby  
TrueHD, DTS, DTS-HD, 
MPEG ½ L2, MP3,  
WMA, JPEG

5RG]DMH�SU]HWZRUQLNöZ��� �192/24 audio,  
162/12 wideo

:\ĂZLHWODQLH� 
bez przeplotu:  +
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,008 %
6\JQDï�V]XP��� 100 dB
:\MĂFLD�ZLGHR��� �kompozyt (RCA),  

komponent (3 RCA), HDMI
:\MĂFLD�DXGLR��� stereo (RCA),
:\MĂFLD�F\IURZH��� �koaksjalne, optyczne, 

HDMI
:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 4,5/43/20 cm

Ocena:
Obraz:  
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Wykończenie: wenge/czarny grill
wiśnia/czarny grill

CABASSE DEALERS: Bia!ystok Salon RMS, Handlowa 7, (85) 
7479750 Elbl"g Sony Centre, 1Maja 58F, (55) 6424121 
Gniezno HiFi Exclusive, Łubieńskiego 11, (61) 4264867 
Katowice Audio Styl, Roździeńskiego 91, (32) 2589576 
Kraków F.H. Rynex, Al. Pokoju 82, (12) 6861015 Lubin Fusic, 
Sportowa 29, (76) 7248824 Lublin Meloman, Rzemieslnicza 
15, (81) 4691875 #ód$ Bene%t,  Al. Kościuszki 1, (42) 6305718 
Olsztyn Corab, Partyzantów 12, (89) 5236592 Pabianice 
Arwek, 20 stycznia 58, (42) 2130006 Starogard Gda%ski 
Kezard, Armii Krajowej 9b, (58) 5614757 Szczecin Audio%l, 
Wyszyńskiego 4, (91) 4889122 Tarnów Sony Centre, Bitwy o 
Wał Pomorski 6  (Słoneczna), (14) 6215710 Warszawa Media 
Centrum, Morcinka 5 lok. 13, (22) 8614336 Media Centrum, Al. 
Krakowska 244, (22) 8683709 Sony Centre, Al.Jana Pawła II 29 
(AtriumPlaza), (22) 6538305 Sony Store, Al.Jana Pawła II 82 
(C.H.Arkadia+2), (22)3561099 Audio Forte, Reytana 7/9, (22) 
6466999 Wroc!aw Trans Audio, Trawowa 55a, (71) 3741068 
Wroc!aw Fusic, Bolesławiecka 1, (71) 7947700  

Ekspresja Emocje Prze&ycia
Wierność przekazu atmosfery, dialogów, muzycznych 

ataków. Nowe, trójdrożne zestawy Alderney oferują syntezę 
estetyki wizualnej i dźwiękowej w systemie stereo i kina 

domowego. Nowy szerokopasmowy głośnik średnio-
wysokotonowy DOM36 wykonany w technice AIRE  

dostarcza dźwiękowych wrażeń zarezerwowanych do tej 
pory jedynie dla projektów SCS (Super Coherent Source). 

Nowy wygląd z magnetycznie montowanymi  
maskownicami i stabilizującą podstawą.  

Odkryj nową serię MT30 i zanurz się w sercu akcji!
www.cabasse.com       The Hi-End Studio
ul. Biedronki 60, 02-959 Warszawa, (22) 885 96 03

www.hiend.pl        biuro@hiend.pl
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