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atsushita nie ustaje w wysi!-
kach, by urozmaici" #ycie  
swoim klientom. Gdyby$my  

w ka#dym wydaniu „Hi-Fi i Muzyki” pu-
blikowali recenzj% urz&dze' Panasonica, 
nie zd&#yliby$my obrobi" ca!ego asorty-
mentu przed pojawieniem si% nowych 
serii. Dlatego wyszli$my z za!o#enia, #e 
test wybranego modelu co kilka miesi%cy 
b%dzie mia! wi%ksz& wymow% ni# przysy-
panie czytelników lawin& elektroniki. 
Dzisiejszym rodzynkiem jest Blu-ray 
DMP-BDT320.

Budowa
„Trzysta dwudziestka” to prawdopo-

dobnie najcie'szy i najl#ejszy Blu-ray  
na rynku. Z zaledwie 27 mm wysoko$ci 
wygl&da jak gruba podk!adka pod mysz, 
a z 18 cm g!%boko$ci dos!ownie ginie 
w$ród sprz%tu graj&cego. Na szcz%$cie, 
minimalistyczne gabaryty nie wp!ywaj& 
na walory u#ytkowe.

Z uwagi na znikom& grubo$", na pane-
lu frontowym zmie$ci!y si% tylko malutki 
wy$wietlacz i szczelina transportu. Kilka 

niezb%dnych przycisków dotykowych 
musia!o si% przenie$" na górn& $cian-
k%. W modelu DMP-BDT320 Panasonic 
zrezygnowa! z tradycyjnej szu(ady na 
rzecz mechanizmu typu slot-loading. 
W codziennym u#ytkowaniu pomys! si% 
sprawdza. Sam transport w fazie po!yka-
nia p!yty wydaje ciche zgrzyty, ale pó)-
niej ju# dzia!a bezg!o$nie.

Za uchyln& klapk& schowano czytnik 
kart SD oraz podr%czne wej$cie USB, do 
którego mo#na pod!&czy" zewn%trzny 
no$nik pami%ci. Maszyna Panasonica ma 
wbudowany odtwarzacz plików FLAC, 
wi%c nie jest to bez znaczenia.

Rzut oka na ty! przynosi cz%$ciowe roz-
wi&zanie zagadki nikczemnej wysoko$ci: 
odtwarzacz nie mo#e by" ju# cie'szy, bo 
nie zmie$ci!yby si% wszystkie gniazda.  
A nie ma ich tam znów a# tak wiele. Poza 
standardowym zestawem AV (analogowe 
i HDMI) uwzgl%dniono wyj$cie optycz-
ne, LAN do pod!&czenia komputera oraz 
drugie wej$cie USB dla kamery wideo. 

Na mikroskopijnej powierzchni we 
wn%trzu najwi%cej miejsca zajmuje 

transport. Pracuj&cy Panasonic pobiera 
raptem 10 W mocy, wi%c nie wymaga 
wymy$lnych zasilaczy. Prosty uk!ad im-
pulsowy za!atwia spraw%.

Na niewielkim module z sekcj& cyfro-
w& ulokowano konwertery obrazu 1080p 
i 3D, przetworniki d)wi%ku pracuj&ce  
w trybie 24 bity/192 kHz oraz komplet 
dekoderów surround HD. Nie)le, jak na 
takiego mikrusa. 

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
No to teraz si% zacznie.
DMP-BDT320 by!by jednym z wielu 

anonimowych dalekowschodnich od-
twarzaczy Blu-ray, gdyby nie pilot oraz 
interfejs u#ytkownika. Wyposa#ony  
w touchpad ramocik to przejaw czystego 
geniuszu. Zamiast mno#y" niezliczon& 
ilo$" guzików, projektant zast&pi! je p!yt-
k& dotykow& wzorowan& na laptopach.  
Po jej aktywowaniu na ekranie wy-
$wietlane s& trzy pola z ikonkami sym- 
bolizuj&cymi przyciski, których ob-
s!uga jest znacznie wygodniejsza ni#  
w przypadku tradycyjnego pilota. Jesz-
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cze wi%cej frajdy dostarcza poruszanie 
si% po menu. Wybór opcji przypomina 
nawigacj% po ekranie smartfona, a ewen-
tualne w&tpliwo$ci mo#na rozwia" dzi%-
ki polskoj%zycznemu menu. Wisienk& na 
torcie jest mo#liwo$" zaprogramowania 
indywidualnych ustawie' dla czterech 
u#ytkowników i wywo!ywanie ich kolo-
rowymi guzikami na pilocie. Przypomn%, 
#e atrakcje te s& dost%pne w odtwarzaczu 
za 700 z!otych!

Bardzo rozbudowane menu umo#liwia 
dok!adne ustawienie obrazu, w tym ba-
lansu bieli i ostro$ci, oraz liczne, raczej 

niespotykane w odtwarzaczach 
Blu-ray opcje d)wi%ku, m.in. 
kilka symulacji… brzmienia 
lampowego.

Osobn& kwesti& jest !&czno$" 
ze $wiatem. Dzi%ki LAN-owi 
mo#na podpi&" Panasonica do 
domowej sieci komputerowej,  
a za jej po$rednictwem po!&-
czy" si% z kilkoma serwisami 
internetowymi. Ma!o tego, je$li nie 
chcecie ci&gn&" kabli przez ca!e miesz-
kanie, DMP-BDT320 ma wbudowan& 
kart% wi-*, dzi%ki której wejdziemy 
bezpo$rednio do domowego routera.  
A gdy ju# po!&czycie si% z inter-
netem, do odtwarzacza mo#na 
podpi&" zewn%trzn& kamer% i sko-
rzysta" ze Skype’a. Na pilocie prze-
widziano nawet osobny przycisk 
aktywuj&cy t% us!ug%.

'ěZLÚN�L�REUD]�
Zanim sprawdzi!em obraz, za-

pozna!em si% z brzmieniowymi 
mo#liwo$ciami japo'skiego od-
twarzacza.

Do wyboru jest sze$" symula-
torów d)wi%ku lampowego, które 
wyra)nie si% ró#ni& mi%dzy sob&. 
Jeden ma wyeksponowan& $rednic%, inne 
wi%cej „miodu” i do!u, ale zawsze który$ 
powinien pasowa" do aktualnego na-
stroju s!uchacza. W ka#dym razie starsze 

nagrania Diany Krall z jazzowym triem 
zabrzmia!y sympatycznie.

Natomiast w trybie neutralnym DMP-
BDT320 oferuje d)wi%k czysty, dyna-
miczny, jednoznacznie kojarz&cy si%  
z muzyk& rockow& i kinem akcji. Nie 
znaczy to, #e mo#na na nim ogl&da" wy-
!&cznie trashmetalowe koncerty, ale nie 
by!o tu miejsca na rozwlek!o$" czy nie-
zdecydowanie.

Je$li w trybie stereo, po wybraniu od-
powiedniej opcji, mieli$my do czynienia 
z romantyczn& lampk&, to w kinie japo'-

ski odtwarzacz zmienia! cha-
rakter na mocny tranzystor.

Obraz natomiast mo#-
na okre$li" jednym s!owem: 
wy$mienity. W przypadku 
przyzwoicie nagranych p!yt 
na ekranie pojawia!a si% praw- 
dziwa #yleta. Ca!kiem niedaw-
no mia!em okazj% obejrze" 
kilka fragmentów starszego *l-
mu odtwarzanych na maszynie  
innej japo'skiej marki i, cytuj&c 

niezapomniany radiowy duet Fron-
czewski/Ross (co tak syczy?), obraz by!… 
za dok!adny. Plenerowe sceny wygl&- 
da!y jak teatr telewizji, a nie *lm reje-

strowany drog& profesjonaln& kamer&. 
W Panasonicu natomiast obraz by! ostry, 
o zdecydowanych, lekko ocieplonych 
barwach, ale jednocze$nie plastyczny,  
z subtelnymi szczegó!ami i pó!cieniami. 
Konstruktorom uda!a si% rzadka sztuka 
po!&czenia ognia z wod&, co mo#na po-
traktowa" jako kolejn& niespodziank%. 
Która to ju# z kolei?

.RQNOX]MD
Niepozorny, ale byk!

Panasonic DMP-BDT320 
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Dane techniczne:

2GWZDU]DQH�IRUPDW\��� �CD, CD-R(W), BD, BD-R, 
DVD, DVD+/-R(W), JPEG, 
DivX, DivX HD, AVCHD, 
MKV, MP4, MPO, mp3, 
FLAC 24 bity/192 kHz

5RG]DMH�SU]HWZRUQLNöZ��� 32 bity/192 kHz 
:\ĂZLHWODQLH��
EH]�SU]HSORWX��� tak 
2EUD]�����S��� tak, 3D  
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� E�G��
=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d. 
6\JQDï�V]XP��� 100 dB 
:\MĂFLD�DXGLR��� stereo 
:\MĂFLD�ZLGHR��� kompozyt 
:\MĂFLD�F\IURZH��� �HDMI 1.4a, 2 x USB 2.0, 

SD Card, Ethernet,  
optyczne 

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� brak 
:\PLDU��Z�V�J���� 2,7/43/17,9 cm 
0DVD��� 1,5 kg 
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:\SRVDĝHQLH���
2EVïXJD���
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