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ozmiary berli!skiej wystawy, roz-
mach prezentacji i bogactwo im-
prez pobocznych robi" przyt#acza-

j"ce wra$enie. Nie ma si% jednak czemu 
dziwi&, skoro w jednym miejscu swoje 
nowinki chc" zaprezentowa& producenci 
wszelkiego rodzaju sprz%tu – od suszarek 
do kina domowego. W ramach imprezy 
mo$na by#o obejrze& najnowsze telefony 
komórkowe, wyprasowa& sobie koszul%, 
umy& z%by szczoteczk" z dysz" spr%$o-
nego powietrza, ogoli& si%, obejrze& 'lm  
w trójwymiarowym kinie, a na koniec zje(& 
kie#bas% z ziemniakami i piwem. Kto pla-
nowa# zobaczy& wszystko w ci"gu jednego 
dnia, musia# si% albo srodze zawie(&, albo 
wypi& pi%& puszek Red Bulla i biega& po ha-
lach jak Stru( P%dziwiatr. Ca#e szcz%(cie, $e 
nas najbardziej interesuje sprz%t hi-' i kino 
domowe.

W dziedzinie telewizorów trwa wy(cig 
zbroje!. Do tej pory mo$na by#o odnie(& 
wra$enie, $e ich producenci id" #eb w #eb. 
Teraz ka$dy z nich obra# nieco inn" dro-
g% i chwali# si% innymi parametrami, cho&  
w ka$dej prezentacji mo$na by#o zauwa$y& 
kilka punktów wspólnych. 

Intensywnie promowano technologi% 3D 
w ró$nych wariantach. LG obra#o kurs na 
lekkie okulary pasywne, ale tu$ obok poka-
zano równie$ dwa telewizory wy(wietlaj"ce 

trójwymiarowy obraz bez potrzeby zak#a-
dania okularów. Urz"dzenie (ledzi ruchy 
naszej g#owy i na tej podstawie dostosowu-
je wy(wietlany obraz tak, aby uzyska& efekt 
g#%bi. Nie wygl"da to jeszcze doskonale. 
Problemem jest te$ konieczno(& siedzenia 
dok#adnie na wprost ekranu, ale sam 
fakt pojawienia si% tej technologii 
jest godny odnotowania. 

Philips daje klientom wybór. 
Dla tych, którzy chc" tylko by& na 
bie$"co i w prosty sposób ogl"da& 
'lmy w 3D, przewidziano modele 
z technologi" Easy 3D z okulara-
mi pasywnymi. Dla wymagaj"-
cych przygotowano nieco wi%ksze 
i bardziej skomplikowane modele 
3D Max z okularami aktywnymi.  
W (lad za telewizorami id" kinowe 
zestawy g#o(nikowe. Has#o „3D” 
zawita#o do (wiata d)wi%ku i tym 
chwytliwym skrótem oznaczane 
s" wszystkie kolumny z g#o(nika-
mi promieniuj"cymi na boki lub 
kreuj"cymi efekty przestrzenne 
dzi%ki membranom graj"cym do 
góry. 

Cieszyli(cie si% z ekranu o cz%-
stotliwo(ci od(wie$ania 200 lub 
400 Hz? Na IF-ie zaprezentowa-
no telewizory 1200 Hz. Rozdziel-

czo(ci prototypowych modeli id" ju$ w tak 
kosmiczne liczby, $e nied#ugo trzeba b%dzie 
przede'niowa& termin HD lub stworzy& 
co( w rodzaju Super-HD.

Najwi%ksza wojna toczy si% jednak nie 
w dziedzinie sprz%tu, ale dost%pu do tre(- 

ci internetowych i kompatybilno(ci  
z urz"dzeniami sieciowymi. Naj-
bardziej imponuj"c" ofert% ma 
obecnie Samsung, który zamierza 
walczy& na tym rynku samodziel-
nie. Kilka innych 'rm dosz#o do 
wniosku, $e aby wygra&, trzeba 
po#"czy& si#y. Dlatego te$ wspóln" 
platform% b%d" rozwija#y LG, Phi-
lips, Loewe i Sharp. Jej nowa wer-
sja ma mie& posta& podzielonej na 
kilka cz%(ci strony internetowej  
z podgl"dem na $ywo, wi%c b%dzie 
te$ na bie$"co aktualizowana.

Je(li chodzi o typowy sprz%t hi- 
-', nie by#o si% czym ekscytowa&. 
Na t% cz%(& wystawy przeznaczo-
no tylko jedn" hal%. To nie tak 

ma#o, ale porównywaln" ilo(& 
miejsca zaj%#a ekspozycja z te-
lewizorami Samsunga. Pokaza#o 
si% kilku producentów audio'l-
skiego sprz%tu, skromne stoiska 
ze s#uchawkami wystawili Beyer- 
dynamic i Audio Technica. By#o 
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kilka stoisk z kolumnami, dziesi"tki ampli-
tunerów Yamahy i to w zasadzie wszystko, 
co mog#oby zainteresowa& audio'la. Poka-
zywano wiele ma#ych kolorowych radyjek 
nieznanych 'rm. Spor" cz%(& hali zaj"# tak-
$e sprz%t car-audio.

Zniech%cony takim stanem rzeczy wró-
ci#em do ekspozycji koncernów i posta-
nowi#em od nowa zwiedzi& je w poszu-
kiwaniu sprz%tu graj"cego. W wi%kszo(ci 
przypadków na pró$no. Samsung w swojej 
hali musia# zgromadzi& kilkaset telewizo-
rów, z których u#o$ono wielk" map% (wia-
ta i inne konstrukcje na kszta#t domków 
z kart. A co do muzyki? Jedna miniwie$a 
upchni%ta gdzie( w rogu. Niektórzy produ-
cenci nie pokazali zupe#nie nic. Z wielkich 
'rm do tematu brzmienia przy#o$y# si% 
tylko Philips. Ale za to jak! Sprz%t graj"cy 
stanowi# tutaj jedn" z g#ównych atrakcji.  
W najbli$szym czasie holenderski kon-
cern zamierza si% skupi& na miniwie$ach 
i stacjach dokuj"cych. Od tego roku nie 
mówimy ju$ wy#"cznie o urz"dzeniach 
przeznaczonych dla odtwarzaczy z jab#usz-
kiem. Wi%kszo(& producentów sprz%tu nie 
dostosowuje si% ju$ do Apple’a, ale do te-
lefonów z systemem Android. Zielonego 
robota mo$na by#o zobaczy& praktycznie 
wsz%dzie. A to stacja dokuj"ca, a to aplika-
cja pozwalaj"ca sterowa& telewizorem za 
pomoc" telefonu. Aby to wszystko wcieli& 
w $ycie, trzeba by#o tylko popracowa& nad 
gniazdem Micro USB. Producenci urz"-
dze! z Androidem nie s" bowiem zobligo-
wani do montowania tego z#"cza w jednym 
miejscu. W odpowiedzi na ten problem, 
Philips zaprojektowa# obrotowe gniazdo 
umieszczone na poziomym suwaku. Wie$e 
i stacje dokuj"ce b%d" oczywi(cie wspó#-
pracowa#y z domow" sieci", co umo$liwia 
odtwarzanie plików zgromadzonych na 
przyk#ad na dysku NAS. 

Jednym z najciekawszych nowych pro-
duktów by#a wie$a Soundtower DCM5090. 
Wygl"da jak wentylator kolumnowy ze 
szczelin" na p#yty i stacj" dokuj"c" na gó-
rze. Brzmi jak para postawionych obok sie-

bie pod#ogówek. Trwa tak$e rozbudowa 
linii s#uchawek zaprojektowanych wspól-
nie z 'rm" O’Neil. Najbardziej zaintereso-
wa# mnie model *e Stretch, którego pa#"k 
mo$na wygina& i obraca&, jak si% komu 
podoba. Na koniec co( dla high-endow-
ców – topowe s#uchawki Fidelio L1. Do ich 
wykonania u$yto tylko aluminium i skóry, 
$adnego trzeszcz"cego plastiku. Pó#otwar-
ta konstrukcja ma gwarantowa& dobre t#u-
mienie ha#asu przy zachowaniu wysokiego 
komfortu u$ytkowania. Przetworniki z neo-
dymowymi magnesami zosta#y pochylone 
dla zapewnienia trójwymiarowych wra$e! 
przestrzennych. D)wi%k? Co tu ukrywa& – 

znakomity. Ale nie ma si% czemu dziwi&, bo 
Fidelio L1 maj" kosztowa& oko#o 250 euro. 
Wyrasta wi%c powa$na konkurencja dla 
B&W P5. Przekaz jest prosty – Philips chce 
by& traktowany powa$nie, nawet w (rodo-
wisku audio'lskim.

Szkoda, $e na tak wielkiej wystawie 
by#o tak ma#o urz"dze! z wysokiej pó#ki. 
W hali przeznaczonej na sprz%t graj"cy 
spodziewa#em si% zobaczy& najnowsze 
odtwarzacze strumieniowe i wzmacniacze 
z wbudowanymi dyskami, sterowane za 
pomoc" telefonów z Androidem. Ale od 
tego najwyra)niej s" inne imprezy, a IFA 
pozwala raczej zobaczy& co( innego – ry-
nek sprz%tu graj"cego na tle ca#ego sektora 
elektroniki domowej. Kiedy audio'le cze-
kaj" na premier% kolejnego przetwornika  

z USB, reszta (wiata ju$ 
od dawna #"czy wszystko 
ze wszystkim, przesy#a 
muzyk% bezprzewodowo 
z jednego urz"dzenia do 
drugiego, a wszystkim 
steruje z poziomu jednej 
aplikacji. W (wiecie hi-' 
za przestarza#e uznajemy 
kasety magnetofonowe, 
niektórzy dorzucaj" te$ 
p#yty CD. Tymczasem na 
tle nowej generacji wie$ 
i telewizorów za przesta-
rza#e mo$na uzna& od-

twarzacze plików bez Wi-Fi i Androi- 
da, czyli praktycznie wszystkie.

Jak to podsumowa&? Do Berlina warto si% 
wybra& chocia$by po to, aby z#apa& kontakt 
z rynkowymi nowinkami. Zobaczy&, cze-
go mo$na oczekiwa& w najbli$szym czasie  
i spojrze& na swoje hobby z innej perspek-
tywy. A potem w#"czy& gramofon, odku-
rzy& srebrne kable, pos#ucha& i poczu& 
przyjemn" ulg%.  ■
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