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a!o tego, w 2010 roku Marantz 
zaprezentowa! kilka maszyn 
wyposa"onych tylko w nie-

zb#dne funkcje, k!ad$c nacisk na mo"li-
wo%ci brzmieniowe. Kontynuuj$cy t# &-
lozo&# Harman/Kardon wprawdzie nie 
wyrzuci! ze swoich urz$dze' rzadziej 
u"ywanych dekoderów, za to podda! je 
drako'skiej kuracji odchudzaj$cej. W re-
zultacie dysponuj$cy standardowymi ga-
barytami amplituner wa"y mniej ni" 
osiem kilo. Albo Amerykanie zbudowali 
go z materia!ów wykradzionych z NASA, 
albo zwyczajnie sprzedaj$ powietrze.

Budowa 
AVR270 nale"y do nowej serii ampli-

tunerów, lecz pod wzgl#dem wizualnym 
to stary, dobry Harman. Ca!$ górn$ cz#%( 
przedniej %cianki zakrywa pas ciemnego 

akrylu, za którym schowano spory, czy-
telny wy%wietlacz. Pomi#dzy nim a do-
!em ze szczotkowanego i anodowanego 
na czarno aluminium umieszczono rz$d 
ma!ych przycisków aktywuj$cych nie-
które funkcje. W dolnej cz#%ci znalaz!y 
si#: podr#czne wej%cie HDMI, USB oraz 
wyj%cie s!uchawkowe „du"y jack”, obs!u-
guj$ce równocze%nie mikrofon automa-
tycznej kalibracji. Na co dzie' maskuje je 
kawa!ek plastiku. Jedyne pokr#t!o s!u"y 
do regulacji g!o%no%ci. W chwili aktywa-
cji %wieci intensywn$ biel$, ale po kilku 
sekundach aureola ga%nie.

Widok zaplecza wprawi! mnie w nie lada 
konfuzj#. Tablica rozdzielcza w pierwszej 
chwili sprawia wra"enie, jakby kto% zapo-
mnia! zamontowa( wi#kszo%( gniazd. Je-
%li amplituner H/K powsta! w wyniku in-
spiracji ascetycznym Marantzem NR1610 
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(„HFiM 12/10”), to w tej dziedzinie ucze' 
prze%cign$! mistrza. AVR270 oferuje  
bowiem „a"” dwa wej%cia i jedno wyj-
%cie analogowe, jedno cyfrowe wyj%cie 
koaksjalne i par# toslinków oraz równie 
skromny zestaw analogowych gniazd 
wideo. Na tym tle niespodziewanym  
luksusem wydaje si# gniazdo etherneto-
we, umo"liwiaj$ce pod!$czenie amplitu-
nera do domowej sieci komputerowej. 
Niecodziennie na tym tle wygl$da osiem 
(!$cznie z frontowym) wej%( HDMI. 

Czy"by Harman faktycznie skrywa! jaki% 
sekret?

Wbrew oczekiwaniom, zawarto%( obu-
dowy nie %wieci!a pustkami. Ca!$ lew$ 
stron# zaanektowa! zasilacz impulsowy. 
To w!a%nie brak konwencjonalnego zasi-
lacza z ci#"kim transformatorem wp!yn$! 
na zmniejszenie masy amplitunera – po-
zosta!e elementy w zasadzie nie ró"ni$ 
si# od starszych modeli.

Na samym dnie umieszczono p!ytk#  
z ko'cówkami mocy. W jej bezpo%red-

nim s$siedztwie znalaz! si# poka)ny 
aluminiowy radiator z siedmioma para-
mi bipolarnych tranzystorów Sankena. 
Nadmiar ciep!a usuwaj$ dwa wentylato-
ry – jeden ulokowano tu" ko!o radiatora; 
drugi, nieco mniejszy, bezpo%rednio przy 
tylnej %ciance.

Je%li do tej pory AVR270 nikogo nie 
sk!oni! do g!#bszego si#gni#cia do kie-
szeni, to by( mo"e analiza sekcji cyfrowej 
przynajmniej cz#%ciowo zmieni jego na-
stawienie i uzasadni cen# urz$dzenia. 

Obróbk# obrazu powierzono nowo-
czesnym uk!adom Analog Devices ADV 
8003, ADV7850 oraz parze ADV3002. 
Dzi#ki nim mo"liwe b#dzie przesy!anie 
sygna!ów 3D oraz skalowanie obrazu 
do rozdzielczo%ci 4K. To ostatnie, przy-
najmniej w Polsce, jest pie%ni$ odle-
g!ej przysz!o%ci, ale producenci sprz#tu 
uwielbiaj$ si# %ciga( z konkurentami  
i w!asnym cieniem. Osza!amiaj$cy „suk-
ces” trójwymiarowej telewizji niczego ich 
nie nauczy!.

W sekcji audio pracuj$ uk!ady Cirrus 
Logic, zawieraj$ce zarówno przetworni-
ki c/a, jak i najnowsze dekodery d)wi#-
ku przestrzennego. Poza tym maszyna 
Harmana ma wbudowany odtwarzacz 
plików muzycznych obs!uguj$cy format 
FLAC do rozdzielczo%ci 24 bity/192 kHz. 
I mo"e lepiej si# skupi( na dopracowa-
niu brzmienia plików, a nie na kolejnym 
formacie obrazu, w którym i tak nie ma 
czego ogl$da(?
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Pomimo skromnego wyposa"enia 

w gniazda Harman oferuje wi#kszo%( 
funkcji spotykanych we wspó!czesnych 
amplitunerach AV. Poza kompletem de-
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koderów d)wi#ku przestrzennego dosta-
jemy automatyczn$ kalibracj# 
g!o%ników, programowalny 
pilot, mo"liwo%( nag!o%nie-
nia drugiej strefy oraz stero-
wanie za pomoc$ urz$dze' 
&rmy Apple i smartfonów 
pracuj$cych pod Andro-
idem. Dzi#ki !$czu interne-
towemu mo"na korzysta( 
z biblioteki multimediów 
zgromadzonych na pececie 
lub !$czy( si# z internetowymi 
stacjami radiowymi. Sama ob-
s!uga nie stwarza problemów, cho( przed 
pierwszym uruchomieniem AVR270 ko-
nieczna jest dok!adna kon&guracja.
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Od dawien dawna Harman/Kardon 

lokowa! swoje urz$dzenia po cieplejszej 
stronie mocy. Nie inaczej wygl$da to  
w przypadku AVR270. 

Ameryka'ski amplituner wi#kszo%( 
czasu sp#dzi! z zestawem Elaca, charak-
teryzuj$cym si# jasnym i detalicznym 
d)wi#kiem. Pasowa!y do siebie jak 
dwie po!ówki jab!ka.

Ciep!y charakter Harmana by! s!y- 
szalny szczególnie w spokojnych 
&lmach obyczajowych, gdzie bez 
nadmiaru bombastycznych efek-
tów specjalnych mo"na spokojnie 
analizowa( g!osy aktorów. Tym 
razem przedstawicielki pi#kniej-
szej po!owy rodzaju ludzkie- 
go wypowiada!y swe kwestie 
z t$ kusz$c$ chrypk$, która 
wywo!uje huragany zmys!ów  
u nastoletnich ch!opców. Na-
tomiast w przypadku m#"-
czyzn, w tym równie" !ysie-
j$cych intelektualistów z za- 
padni#tymi klatkami pier-
siowymi, ka"da wypowiadana kwestia 
tryska!a czystym testosteronem, niczym 

g!os z reklamy maszynek do golenia. Ide-
alnie dopasowa! si# do tego charakteru 
bas, któremu bli"ej by!o do rockowego 

mi#ska ni" dubstepowego 
dudnienia.

Gdy po krótkiej roz-
grzewce w odtwarzaczu wy-
l$dowa!y p!yty z kinem akcji, 

AVR270 znalaz! si# w siód-
mym niebie. Mia! tyle ener-

gii i "ywio!owo%ci, "e wszelkie 
podejrzenia o brak wydajno%ci 

pr$dowej zasilacza impulsowego 
okaza!y si# bezpodstawne.

Po zmianie repertuaru na muzycz-
ny ten krotochwilny charakter am-

plitunera niezbyt dobrze pasowa! do 
klasyki. Nagrania wielkich mistrzów 

brzmia!y zbyt ci#"ko i masywnie, zdra-
dzaj$c wyra)ne rockowe inklinacje,  

a chyba nie o to twórcom chodzi!o.  
Natomiast koncert „Supernatural” Car-
losa Santany, wyst#py Joe Bonamassy  
i Petera Gabriela przyku!y mnie do fo-
tela na !adnych kilkadziesi$t minut. Na-
wet akustyczny wyst#p „Unplugged” Pe-

arl Jam mia! w sobie tyle energii, jakby  
wykonawcy grali na instrumentach  
zasilanych wprost z elektrowni atomo- 
wej. Na takie odst#pstwo od neutralno-
%ci tym razem chyba mo"na przymkn$( 
oko.

.RQNOX]MD
Cho( pierwsze wra"enia tego nie za-

powiada!y, AVR270 to fajny, bezpreten-
sjonalny amplituner dla pocz$tkuj$cego 
mi!o%nika kina domowego. W miar# 
rozbudowy systemu mo"na si# wspina( 
na coraz wy"sze poziomy cenowe, gdzie 
czekaj$ mocniejsze i bardziej skompliko-
wane maszyny. 
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Harman/Kardon 
AVR270
Cena:  �����]ï

Dane techniczne:
0RF��� 7 x 105 W/8 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz – 130 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD�� 0,07% 

'HNRGHU\��� DD, Dolby Digital EX,  

  Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx, DPL IIz,  

Dolby Volume, dts, dts-ES, 

dts 96/24, dts Neo:6,  

dts-HD Master Audio, 

Logic 7 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �8 x HDMI (1.4a), koaks., 

2 x opt., USB (wav, mp3, 

WMA, AAC, FLAC),  

Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �2 x stereo, 2 x kompozyt, 

komponent, setup micr. 

:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI (1.4a) 

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �stereo, monitor  

(kompozyt), zone 2, 

VïXFKDZNL�
3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
SURJUDPRZDOQ\�� –/+ 

0DNV��SREöU�PRF\�� 370 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 16,5/43,4/44 cm 

0DVD��� 7,7 kg

Ocena:
%U]PLHQLH�VXUURXQG���  
%U]PLHQLH�VWHUHR���
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