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Europejskie Stowarzyszenie Audiowizualne EISA
jest znan¹ na ca³ym œwiecie, dzia³aj¹c¹ od 25 lat
organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ najlepsze europejskie
pisma specjalistyczne audio, wideo i foto. W panelu
audio/kino domowe, wy³¹cznym polskim cz³onkiem EISA
jest miesiêcznik Audio. Stowarzyszenie corocznie
przyznaje nagrody dla najlepszych produktów
w wymienionych wy¿ej dziedzinach, korzystaj¹c
z ogromnego wspólnego dorobku tysiêcy przepro-
wadzonych testów. Ze wzglêdu na si³ê stowarzysze-
nia, p³yn¹c¹ zarówno z jego liczebnoœci (niemal 40 pism
z 20 krajów), jak i najwy¿szych kompetencji cz³onków,
nagrody EISA uwa¿ane s¹ za najcenniejsze laury,
jakie „sprzêt” mo¿e zdobyæ.

P rzedstawienie nagrodzonych produktów
szerokiej publicznoœci ma miejsce we wrzeœ-
niowych wydaniach wszystkich miesiêczni-

ków nale¿¹cych do EISA, zawiera specjalnie przygoto-
wane zdjêcia i oficjalne uzasadnienia. Regu³¹ jest jed-
norazowe (i wy³¹cznie w miesiêcznikach EISA) prezen-
towanie tego materia³u, s³u¿¹ce ekskluzywnoœci ca³e-
go przedsiêwziêcia. Ale poniewa¿, jak ju¿ wspomnia-
no, polskim cz³onkiem EISA jest miesiêcznik Audio,
którego redakcja przygotowa³a ca³y zamieszczony
tutaj materia³, uda³o siê uzyskaæ zgodê EISA na rzecz
wyj¹tkow¹ – przedstawienie wszystkich nagród, z ory-
ginalnymi zdjêciami i uzasadnieniami, w naszych
„Wnêtrzach”. To niew¹tpliwie wspania³a ich ozdoba...
Nagrody EISA wskazuj¹ nie tylko na konkretne pro-
dukty, ale ponadto dziêki panoramie, jak¹ one tworz¹,
dobrze obrazuj¹ kierunek rozwoju rynku.

Uzasadnienia przybli¿aj¹ nie tylko zalety produktów,
ale te¿ podpowiadaj¹, jakie cechy nowych kategorii
urz¹dzeñ s¹ dla nich najbardziej charakterystyczne.
Pewne kategorie urz¹dzeñ pojawiaj¹ siê, inne znikaj¹,
chocia¿ w przysz³oœci mog¹ powróciæ... Np. w tym
roku zabrak³o odtwarzacza DVD, który po dekadzie
pe³nej sukcesów, obecnie prze¿ywa upokorzenie, za-
legaj¹c w supermarketach z cen¹ która sugeruje, ¿e
nawet nie warto siê po niego schylaæ... ale byæ mo¿e
za rok powróci, tak jak po kilku latach przerwy ponow-
nie mamy w tym odtwarzacz CD, a nawet – w tym roku
– gramofon analogowy! – to g³ównie gest w stronê au-
diofilów, ale dla wszystkich pewne antidotum na eks-
pansjê sprzêtu popularnego, przenoœnego i wizyjnego.
Wiêcej na temat EISA, a tak¿e listy nagród z poprzed-
nich lat: www.eisa-awards.org
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Pro−Ject RPM 9.1
EUROPEJSKI GRAMOFON 2006−2007

Jamo R 909
EUROPEJSKI ZESPÓŁ GŁOŚNIKOWY HI−END 2006−2007

Projektuj¹c niesamowite zespo³y g³oœnikowe R 909, in¿ynierowie Jamo

zademonstrowali pe³niê swoich mo¿liwoœci. Pokazali, do czego s¹ zdolni, gdy koszty

nie graj¹ roli, gdy tylko najlepsze komponenty i materia³y s¹ wystarczaj¹co dobre.

R 909 jest jednym z niewielu zespo³ów g³oœnikowych, w których konstrukcji nie

zastosowano typowej obudowy, co przy u¿yciu normalnych œrodków prowadzi do

powa¿nych trudnoœci w reprodukcji niskich czêstotliwoœci. Aby prze³amaæ barierê

niskiej efektywnoœci, uruchomiono parê potê¿nych, 15-calowych g³oœników

niskotonowych wraz ze specjalnym sposobem ich filtrowania.

A poniewa¿ g³oœniki nie s¹ zamontowane w klasycznej skrzynce generuj¹cej

rezonanse, wiêc dŸwiêk jest wolny od podbarwieñ czêsto st¹d p³yn¹cych,

nieskrêpowany, œwie¿y i dynamiczny. R 909 imponuj¹ wielkoœci¹

i wygl¹dem, s¹ doskonale przemyœlane i wykonane

– w ka¿dym detalu. To rasowy, g³oœnikowy hi-end,

wymagaj¹cy tylko wzmacniacza

odpowiedniej klasy i mocy.

Marantz SA7001 to odtwarzacz

stworzony do s³uchania muzyki, dla mi³oœników stereo,

zdolny odczytywaæ p³yty CD i dwukana³ow¹ wersjê SuperAudioCD. Konstrukcja tego urz¹dzenia zosta³a

potraktowana powa¿nie – jego napêd jest zabezpieczony przed wp³ywem wibracji dziêki mechanicznemu

odprzê¿eniu obudowy, a w stopniach wyjœciowych zastosowano wy³¹cznie elementy dyskretne, zawarte w modu³ach

HDAM. Konwersja cyfrowo-analogowa przeprowadzana jest w takich samych uk³adach 24/192 „Super DAC”, jakie

pracuj¹ w znacznie dro¿szym modelu SA-15.  Odtwarzacz ten przynosi muzyce ¿ycie, a s³uchaczom dostarcza

doskona³ych, realistycznych wra¿eñ. Perspektywa stereofoniczna jest dok³adnie okreœlona, dŸwiêki wysokich

czêstotliwoœci maj¹ w³aœciw¹ definicjê, a zakres œrednich tonów brzmi wyj¹tkowo ciep³o i g³adko.

Mo¿liwoœci Pro-Jecta RPM 9.1 s¹ daleko wiêksze ni¿

niskobud¿etowych, modnych gramofonów, które pojawi³y siê

w obecnych czasach renesansu analogowego hi-fi. Ciê¿ka konstrukcja

sk³ada siê ze sztywnej, wykoñczonej na wysoki po³ysk podstawy, na której zainstalowano

gruby talerz z czystego akrylu. Obydwa materia³y pasuj¹ do siebie perfekcyjnie pod wzglêdem

charakterystyk brzmieniowych i t³umienia rezonansów. Aby zatrzymaæ niepo¿¹dane szumy poza

obudow¹, silnik znajduje siê na zewn¹trz i napêdza talerz za pomoc¹ grubego gumowego paska.

Jednoczêœciowe ramiê, wykonane z w³ókna wêglowego, wyró¿nia siê wysok¹ stabilnoœci¹

przy ma³ej masie i mo¿e s³u¿yæ do zamocowania wielu ró¿nych wk³adek.

Wysoka jakoœæ precyzyjnego napêdu daje w efekcie wci¹gaj¹ce, dynamiczne

i naturalne brzmienie. Ukochane winyle znów ¿yj¹.
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Nie na co dzieñ widzimy du¿¹ firmê wprowadzaj¹c¹ do

oferty wzmacniacz stereofoniczny o audiofilskiej klasie,

wiêc Denon PMA-1500AE jest bardzo mi³ym

wydarzeniem dla wszystkich, którzy poszukuj¹

wysokiej jakoœci w dwukana³owej reprodukcji

muzyki. Moc wyjœciowa 140 W przy 4 omach

powinna okazaæ siê wystarczaj¹ca nawet przy

wspó³pracy z wymagaj¹cymi zespo³ami

g³oœnikowymi. Mo¿liwoœci te wynikaj¹ z zasto-

sowania najnowszej generacji tranzystorów

UHC MOSFET w stopniu wyjœciowym i bardzo

wydajnego transformatora w zasilaczu.

Pe³en zestaw wejœæ zawiera równie¿ modu³

umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie gramofonu.

Bior¹c pod uwagê jakoœæ konstrukcji

i dŸwiêku – nadzwyczaj transparentnego

i neutralnego – nie by³oby ³atwo znaleŸæ

porównywalne urz¹dzenie w tym

zakresie cenowym.

Denon PMA−1500AE
EUROPEJSKI WZMACNIACZ STEREOFONICZNY 2006−2007

B&W CM1
EUROPEJSKI ZESPÓŁ GŁOŚNIKOWY 2006−2007

B&W CM1 to majstersztyk w audiofilskiej klasie

minimonitorów. Fizycznie ma³e, ale z wielkim sercem

do grania, CM1 odtwarzaj¹ muzykê z pasj¹, dysponuj¹c

pe³nym basem i œwie¿¹, czyst¹, s³odk¹ gór¹ pasma.

Koncepcja akustyczna bazuje na minimalistycznej zwrotnicy

z filtrami pierwszego rzêdu, w której zastosowano starannie

wyselekcjonowane elementy. Po³¹czono je z g³oœnikami

i membranami charakterystycznymi dla B&W – kewlarowymi

i aluminiowymi, tutaj dostrojonymi do wspó³pracy

z zastosowanym sposobem filtrowania. Wygl¹d CM1

perfekcyjnie pasuje do ich brzmienia – prosty, tradycyjny

kszta³t obudowy, piêknie wykoñczonej naturalnymi okleinami

w modnych wersjach kolorystycznych, z b³yszcz¹cymi

aluminiowymi pierœcieniami otaczaj¹cymi g³oœniki. CM1

dostarcza smak hi-endu za bardzo umiarkowan¹ cenê.

Projekt tego mikrosystemu nie tylko cieszy oko

swoj¹ estetyk¹, ale tak¿e ucho – jego mo¿liwoœci brzmieniowe

s¹ bardzo wysokie. Jednostka steruj¹ca zasila dwudro¿ne

zespo³y g³oœnikowe w trybie bi-amping. G³oœniki nisko-

œredniotonowe maj¹ membrany wykonane na bazie drewna

przygotowanego wedle specjalnej, firmowej receptury. System,

zdolny do nasycenia dŸwiêkiem ma³ego pomieszczenia,

zawiera wiele nowoczesnych funkcji, odtwarza nie tylko p³yty CD

i DVD, ale odczytuje równie¿ pliki MP3, JPEG i WMA.

Aby poprawiæ jakoœæ dŸwiêku, w systemie pracuje firmowy

procesor K2, pomagaj¹c wydobyæ maksimum informacji

zarówno ze skompresowanych,  jak nieskompresowanych

Ÿróde³ muzyki. W rezultacie system JVC dostarcza najlepsze

brzmienie w swojej kategorii cenowej.

Wraz z systemem Majik,

z³o¿onym z odtwarzacza CD,

przedwzmacniacza KONTROL

i koñcówki mocy 2100, Linn

sk³ada jasn¹ deklaracjê o swoim

szacunku dla tradycyjnego,

dwukana³owego sposobu

odtwarzania muzyki. W tej nowej

serii, jednoczeœnie klasycznej

i nowoczesnej, aspekty

brzmieniowe i techniczne tworz¹

perfekcyjn¹ kombinacjê opart¹

na solidnym wykonaniu

i ozdobion¹ eleganckim

wzornictwem. Wygodê u¿ytkowania

podnosi inteligentne po³¹czenie

miêdzy jednostkami systemu,

pozostaj¹ce pod kontrol¹

zdalnego sterowania. Du¿ym

plusem jest te¿ opcja

zintegrowania komponentów

Majik w ramach firmowego

systemu multiroom o niemal

nieograniczonych mo¿liwoœciach.

Natomiast mi³oœnicy winyli znajd¹

nowo opracowane, doskona³e

wejœcie MM/MC. „Majiczne”

trio Linna to prawdziwy hi-end

z ka¿dego punktu widzenia.
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KEF KHT3005
EUROPEJSKI ZESTAW GŁOŚNIKÓW KINA DOMOWEGO 2006−2007

NAD Master Series M55/M15/M25
EUROPEJSKI HIGH−ENDOWY SYSTEM KINA DOMOWEGO 2006−2007

Kombinacja odtwarzacza uniwersalnego M55, procesora M15

i wielokana³owego wzmacniacza M25 to perfekcyjny komplet hi-endowego kina

domowego. M55 odtwarza p³yty CD, DVD-Audio, DVD-Video, SACD i MP3,

a dziêki uk³adowi Faroudja DCDi jest zdolny do zwiêkszenia rozdzielczoœci

ka¿dego sygna³u wideo do 720p lub 1080i, podczas gdy konwertery wideo

12 bitów/216 MHz pozwalaj¹ osi¹gn¹æ doskona³y obraz z sygna³u komponent.

Mózg systemu, procesor dŸwiêku dookólnego M15 z prze³¹czaniem HDMI

wideo, dekoduje praktycznie ka¿dy obecny format kina domowego i jest

przygotowany do przysz³ego udoskonalania. Koñcówka M25 ma moc 7x160 W,

energi¹ swojego brzmienia potrafi przesuwaæ œciany, a finezj¹ detalicznoœci

usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych audiofili.

Poœwiêcaj¹c du¿o uwagi estetyce, bêd¹cej obecnie

jednym z priorytetów producentów zespo³ów

g³oœnikowych, KEF rozwija liniê piorunuj¹co

nowoczesnych systemów satelitarno-

subwooferowych i wprowadza nowy model

KHT3005. Ten zestaw, wraz z niezwyk³ym

wygl¹dem, dostarcza niezapomnianych wra¿eñ
dŸwiêkowych. 12-cm przetwornik Uni-Q,

w najnowszej wersji, jest Ÿród³em czystego

i mocnego brzmienia, a wyspecjalizowany zespó³

centralny HTC3001 wyró¿nia siê dwoma

dodatkowymi, miniaturowymi przetwornikami

niskotonowymi, wspomagaj¹cymi Uni-Q w celu lepszego, pe³niejszego

odtworzenia dialogów. P³aski i równie atrakcyjny jak satelity subwoofer

HTB2, za pomoc¹ 10-calowego g³oœnika i takiej samej wielkoœci membrany

biernej, odtwarza najni¿sze tony z zaskakuj¹c¹ si³¹ i kontrol¹.

Udane wzornictwo nie zawsze idzie w parze z potrzebnymi funkcjami i budz¹cym

respekt brzmieniem, ale Samsung HT-XQ100 charakteryzuje siê szerokim

zakresem wartoœciowych cech: piêkny projekt plastyczny w kolorze per³owej bieli

lub lakieru fortepianowego, 500 W mocy wyjœciowej z sekcji wzmacniaczy

cyfrowych, podniesienie rozdzielczoœci sygna³ów wideo na wyjœciu HDMI do 1080i.

Odtworzony mo¿e zostaæ praktycznie ka¿dy rodzaj p³yty audio i wideo,

a gniazdo USB pozwala na bezpoœrednie

pod³¹czenie szerokiej gamy zewnêtrznych

urz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹c odtworzenie plików

DivX, MPEG4, MP3, WMA i JPEG. Jest tak¿e

opcja uzupe³nienia HT-XQ100 o modu³

pozwalaj¹cy na bezprzewodow¹

komunikacjê z dodatkowymi

g³oœnikami.

Samsung HT−XQ100
EUROPEJSKI SYSTEM KINA DOMOWEGO 2006−2007
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LG PŁASKI NAŚCIENNY PROJEKTOR
EUROPEJSKA INNOWACJA KINA DOMOWEGO 2006−2007
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W dziedzinie jakoœci brzmienia i zakresu wyposa¿enia

Yamaha RX-V659 oferuje wszystko, czego mo¿na

oczekiwaæ od wielokana³owego amplitunera

w tym zakresie cenowym, a nawet znacznie

wiêcej. Urz¹dzenie kryje w sobie kompletn¹

architekturê 7.1-kana³ow¹, z dekoderami

DTS96/24 i DTS-ES Discreete 6.1, a tak¿e

DolbyDigital EX  i ProLogic IIx. Konwersja

sygna³ów wideo daje elastycznoœæ wymagan¹

przez entuzjastów nowoczesnego kina

domowego, a system automatycznej kalibracji

YPAO radykalnie u³atwia operacjê dok³adne-

go wyregulowania g³oœników. System CME

daje jeszcze wiêcej brzmieniowych mo¿liwoœci,

a wspó³pracê z iPodem zapewnia opcjonalna stacja

dokuj¹ca YDS-10.

Yamaha RX−V659
EUROPEJSKI AMPLITUNER KINA DOMOWEGO 2006−2007

InFocus IN76 nie jest urz¹dzeniem w zwyk³ej

kanciastej obudowie, któr¹ chcia³oby siê

usun¹æ z pola widzenia, ale prezentuje

bardzo udany, futurystyczny wzór estetyczny,

wykonany z wielk¹ precyzj¹. Jednak co

najwa¿niejsze, jest to projektor DLP bardzo

wysokiej klasy, który wprowadzi do pokoju

jasny i ¿ywy obraz o rozdzielczoœci do 720p

i rozmiarze znacznie wiêkszym ni¿

jakiekolwiek obecnie dostêpne p³askie

wyœwietlacze. Dziêki bardzo precyzyjnym,

fabrycznym ustawieniom, najwy¿sza jakoœæ

jest w zasiêgu rêki.
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07Wywodz¹cy siê ze wspania³ego projektora Qualia 004 i nawet

udoskonalony pod pewnymi wzglêdami VPL-VW100 dalej

przesuwa granice bezkompromisowego obrazu wysokiej

definicji, i to przy zaskakuj¹co umiarkowanej cenie. Bazuj¹c na

trzech panelach SXRD najnowszej generacji (ka¿dy z HD

1920x1080 pikseli), VPL-VW ³¹czy najlepsze parametry

ca³kowicie szklanej optyki legendarnego Carl Zeissa

z ksenonow¹ lamp¹ o zmiennej przes³onie,

co jest rozwi¹zaniem preferowanym w zastosowaniach

profesjonalnych. Razem z zaawansowanymi

firmowymi procesorami wideo i oprogramowaniem

VPL-VW100 ustanawia nowy poziom referencyjny

dla domowych systemów wideo, pomagaj¹c

kreowaæ kino domowe najlepsze z osi¹galnych

na naszej planecie.

 Czasami proste idee pozwalaj¹ rozwi¹zaæ dobrze znane problemy,

chocia¿ wprowadzenie pomys³ów do samych produktów mo¿e wymagaæ

du¿o pracy. LG to zrobi³o – innowacyjne projektory zosta³y zaprojektowane tak,

aby dyskretnie i wygodnie zawisn¹æ na tylnej œcianie, za plecami widza.

Ma³a i p³aska obudowa nie zak³óca przestrzennej estetyki

pomieszczenia. Ale aby osi¹gn¹æ ten cel, trzeba by³o

kompletnie przekszta³ciæ projekt ca³ego systemu

optycznego – wszystko to jest oryginalnym

pomys³em i dzie³em LG. Tym sposobem

jakoœæ i wielkoœæ obrazu w³aœciwa

projektorom zosta³a udostêpniona

nowym rzeszom klientów, którzy nie

zdecydowaliby siê na zainstalowanie

w swoim eleganckim salonie „normalnego”

projektora wisz¹cego pod sufitem.
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Pioneer PDP−5000EX
EUROPEJSKIE URZĄDZENIE HD 2006−2007

Loewe INDIVIDUAL
EUROPEJSKIE WZORNICTWO KINA DOMOWEGO 2006−2007

Loewe, niemiecki specjalista od telewizorów, zawsze dok³ada³ starañ,

aby osi¹gn¹æ w swoich produktach doskona³¹ kombinacjê wzornictwa

i jakoœci. Oferuj¹c telewizory LCD serii Individual, z panelami

„HD Ready”, Loewe daje wybór bocznych elementów

dekoracyjnych, przygotowanych w ró¿nych kolorach, wzorach

i materia³ach, w tym limitowan¹ edycjê z oryginalnymi kryszta³ami

firmy Swarowski. Dostêpny jest tak¿e wybór podstawek

i uchwytów. Towarzysz¹cy telewizorom system dŸwiêkowy serii

Individual mo¿e zostaæ zamówiony w odpowiadaj¹cej im

kombinacji kolorystycznej. G³oœniki zintegrowane w telewizorze

mog¹ pe³niæ równie¿ rolê kana³u centralnego, tym samym

redukuj¹c problemy instalacyjne. Loewe Individual to jedno

z najbardziej estetycznych rozwi¹zañ w dziedzinie systemów kina

domowego, przeznaczonych do instalacji w salonie.

Pioneer, specjalista od wyœwietlaczy PDP, przygotowa³

pierwsz¹ seryjn¹ plazmê o przek¹tnej 50 cali i pe³nej

rozdzielczoœci 1920x1080p, z pikselami tak ma³ymi, ¿e

niemal niewidocznymi. Deklarowany kontrast ma wynosiæ

standardowe 3000:1, ale jakoœæ obrazu jest

niedoœcigniona, nawet przy ogl¹daniu pod bardzo du¿ymi

k¹tami. Wraz z wszelkimi typami wejœæ wideo (w tym

komponent, DVI i dwa HDMI) mo¿liwe s¹ wszystkie

potrzebne sposoby po³¹czeñ. Trzeba jeszcze tylko

podpi¹æ tuner telewizyjny i zestaw g³oœników, aby

zamieniæ PDP-5000EX w imponuj¹cy, 50-calowy

telewizor najwy¿szej jakoœci.

Na ka¿dy cal kwadratowy powierzchni swojego du¿ego

ekranu, telewizor Philips 42PF7621D zu¿ywa zaledwie 0,228 W

mocy, osi¹gaj¹c imponuj¹ce zmniejszenie zapotrzebowania na

energiê elektryczn¹ - o 15% ni¿sze w porównaniu ze swym

najbli¿szym konkurentem do nagrody EISA. Jest to lekka

konstrukcja, chocia¿ z du¿¹ p³yt¹ g³ówn¹ i transformatorem

mocy zaprojektowanym z zapasem. Pomimo ¿e wszystkie

ekrany LCD zawieraj¹ w lampach podœwietlaj¹cych szkodliw¹

rtêæ, konstrukcja Philipsa umo¿liwia stosunkowo ³atw¹

rozbiórkê w procesie recyklingu. A je¿eliby - zgodnie z czysto

naukowym podejœciem - przyj¹æ, ¿e w tych obliczeniach

zu¿ycie energii elektrycznej wp³ywa w wiêkszym stopniu

na œrodowisko naturalne w ci¹gu ca³ego ¿ycia produktu ni¿

w obecnie przyjêtym udziale 50%, to telewizor LCD Philips

42PF7621D by³by jeszcze bardziej oczywistym zwyciêzc¹.

Philips 42PF7621D
EUROPEJSKI TELEWIZOR PRZYJAZNY ŚRODOWISKU 2006−2007
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Samsung Q1
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Sony Location Free LF−PK1+PSP
EUROPEJSKA KONCEPCJA PRZESYŁU DANYCH 2006−2007

Gdziekolwiek siê znajdziesz, ciesz siê swoim domowym

systemem audiowizualnym, dziêki szerokopasmowemu

po³¹czeniu internetowemu. Po prostu pod³¹cz system AV

i Internet do modu³u Location Free, a system zostanie

zintegrowany w przewodow¹ lub bezprzewodow¹ sieæ, gotów

dostarczyæ strumieñ audio i wideo w ka¿dy zak¹tek domu.

A w podró¿y Location Free zrobi to samo poprzez ³¹cze

internetowe. Wtedy mo¿esz korzystaæ ze swoich domowych

mediów za poœrednictwem PC, laptopa, telefonu Wi-Fi lub PSP.

Jedn¹ z koncepcji jest u¿ycie firmowego PSP w celu

bezprzewodowego dotarcia to lokalnych kana³ów TV na ca³ym

œwiecie. Mo¿esz zatrzymaæ i w³¹czyæ swoje domowe urz¹dzenia,

u¿ywaj¹c uniwersalnego ekranowego sterownika. Jakoœæ

dŸwiêku i obrazu zale¿y od szybkoœci ³¹cza internetowego, ale

Location Free automatycznie wykorzysta najwy¿sz¹ dostêpn¹

przepustowoœæ.

Dziêki pe³nej kompatybilnoœci z systemem Microsoft Windows XP

i mo¿liwoœciami dotyku, rysowania oraz korzystania z klawiatury, Samsung Q1

jest nadzwyczaj kompaktowym, przenoœnym komputerem osobistym z 40 GB

twardym dyskiem, który pozwala komunikowaæ siê oraz pozostawaæ w kontakcie

ze œwiatem w ka¿dym, nawet najbardziej odleg³ym miejscu i zabraæ ulubione

nagrania, zdjêcia oraz programy telewizyjne wszêdzie tam, gdzie tylko siê udajemy.

Umo¿liwia te¿ bezprzewodowe œci¹ganie muzyki i filmów. 7-calowy ekran dotykowy

pozwala skorzystaæ ze wszystkich funkcji dostêpnych w komputerze przenoœnym,

takich jak serfowanie po Internecie czy te¿ czatowanie przy pomocy telefonii typu VoIP.

Na p³ycie g³ównej Samsunga umieszczono bezprzewodowe modu³y transmisji danych

802.11 b/g typu WiFi i Bluetooth, ³¹cz¹ce poprzez hotspot (punkt dostêpowy) lub

Bluetooth (telefon komórkowy). Q1 wyposa¿ono równie¿ w tryb AV Now, który pozwala

odtwarzaæ pliki multimedialne (bez koniecznoœci uruchamiania systemu Windows).

Samsung Q1 to nie tylko wspania³e, przenoœne centrum multimedialne z dobrym dŸwiêkiem

i wysokiej jakoœci obrazem, ale te¿ doskona³y edytor i archiwizator zdjêæ cyfrowych.

iPod wyrós³ na ikonê kultury naszych

czasów i sta³ siê czymœ znacznie wiêcej ni¿

odtwarzaczem muzyki. Najnowszy iPod Apple

jest dostêpny z wielkimi pojemnoœciami 30 GB

i 60 GB, ale wci¹¿ pozostaje p³aski i ³atwy do

schowania w kieszeni. Zarówno wyœwietlaj¹c dzie³a

sztuki, jak i prywatne zdjêcia, lub odtwarzaj¹c filmy

- czy to na swoim dwuipó³calowym kolorowym

ekranie LCD, czy na pod³¹czonym du¿ym

telewizorze – ³¹czy nas z fascynuj¹cym œwiatem

nowych mo¿liwoœci. Jakoœæ odtwarzania audio

i wideo jest wysokiej próby i podobnie jak

w przypadku poprzedników, równie¿ najnowszy

iPod ³atwo komunikuje siê z iTunes Music Stores,

najpopularniejszym internetowym sklepem

muzycznym.

W dzisiejszych

czasach telefony

komórkowe mog¹

byæ u¿ywane nie

tylko do komuni-

kacji. N93 jest

doskona³ym

przyk³adem

multimedialnego,

porêcznego

minikomputera.

Wbudowany aparat cyfrowy

o rozdzielczoœci 3,2 miliona

pikseli mo¿e rejestrowaæ

wysokiej jakoœci zdjêcia

równie dobrze, jak pliki

wideo w formacie MPEG4,

do 30 kl./s (o rozdzielczoœci 640 x 480

pikseli). Zdjêcia mog¹ byæ w ³atwy sposób

wyœwietlane na ekranie telewizyjnym lub

komputerowym, przy u¿yciu do³¹czanego

w standardzie kabla telewizyjnego lub

programu Adobe Premiere Elements 2.0.

Z Internetem mo¿na po³¹czyæ siê poprzez

z³¹cze Wi-Fi lub GSM EDGE. N93 posiada

pamiêæ wewnêtrzn¹ o pojemnoœci 50 MB,

która mo¿e byæ uzupe³niona przez karty

mini SD. Cyfrowy odtwarzacz dŸwiêku

z equalizerem obs³uguje pliki MP3, AAC,

AAC+, eAAC+ oraz WMA, a wbudowane

radio FM czyni urz¹dzenie idea³em

funkcjonalnoœci. Korzystaj¹c z telefonu,

mo¿na drukowaæ zdjêcia, u¿ywaj¹c

standardu WLAN/UpnP, PictBridge

lub Bluetooth.
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