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muzyka i

sprzêt audio-wideo
Muzyka towarzyszy nam od niepamiêtnych czasów, ale jej nieustanna obecnoœæ w naszych domach sta³a siê mo¿liwa dziêki
wynalazkom z prze³omu XIX i XX wieku. Gramofon i radio dokona³y rewolucji, dostarczaj¹c muzykê przeniesion¹ w czasie
i przestrzeni. Chocia¿ pocz¹tkowo by³y to urz¹dzenia luksusowe
i dostêpne dla nielicznych, ich popularyzacja okaza³a siê tylko
kwesti¹ czasu. I to nied³ugiego.
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Pierwszym urz¹dzeniom do transmisji
i odtwarzania dŸwiêku wiele brakowa³o do
doskona³oœci, ale postêp jakoœciowy równie¿ by³ bardzo szybki. Pojawia³y siê nowe
rodzaje urz¹dzeñ elektroakustycznych wzmacniacze, zespo³y g³oœnikowe, magnetofony, a w latach 80. ubieg³ego wieku
odtwarzacze CD.
Sam koniec poprzedniego stulecia to pocz¹tek kolejnego etapu w rozwoju domowych systemów audio. Coraz czêœciej s¹
one integrowane z urz¹dzeniami wideo,
w ramach zdobywaj¹cego na ca³ym œwiecie popularnoœæ „kina domowego”, którego
podstawowym celem jest przenieœæ nas
w œwiat zespolonego dŸwiêku i obrazu.
Ale wraz z przyjemnoœciami p³yn¹cymi
z nowych systemów audio-wizualnych, pojawi³y siê te¿ problemy. Ekspansja kina
domowego to nieokie³znana erupcja standardów, formatów, funkcji, ró¿nych opcji
i wariantów. Przed przeciêtnym u¿ytkownikiem pojawia siê chaos trudny do myœlowego uporz¹dkowania, szum informacji
mniej i bardziej wa¿nych. Utrudnia to podjêcie decyzji – na co siê zdecydowaæ, co
kupiæ, jak pod³¹czyæ. Postaramy siê ten
pejza¿ nieco rozjaœniæ, przedstawiaj¹c najistotniejsze kwestie w sposób mo¿liwie
najbardziej przystêpny.

B&W 705 – audiofilskie „monitory”, czyli wysokiej klasy
podstawkowe zespo³y g³oœnikowe. Cena – 5000 z³ para.
Tegoroczna nagroda EISA.
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KINO CZY MUZYKA?
STEREO CZY
WIELOKANA£OWO?
Najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ tradycyjne systemy „muzyczne” od systemów
„kinowych” jest urz¹dzenie Ÿród³owe, czyli dostarczaj¹ce sygna³. W systemach tradycyjnych by³o ich zreszt¹ wiele rodzajów – gramofon, magnetofon, odtwarzacz
CD, tuner radiowy. W systemach audiowizualnych króluje odtwarzacz DVD – bowiem p³yty DVD s¹ najbardziej rozpowszechnionym medium, które dostarcza
wysokiej jakoœci dŸwiêk i obraz.

Marantz SR-4500 - jeden
z najtañszych (2600 z³) amplitunerów
z pe³nym wyposa¿eniem 7.1.

Lider klasy cenowej 7000 z³
– Denon AVR-3805. Bajeczne wyposa¿enie,
bardzo dobre brzmienie. Tegoroczna
nagroda EISA w kategorii „Amplituner
Kina Domowego”.

Kino domowe kojarzone jest te¿ z rozbudowanym, wielokana³owym systemem
audio, który tworzy dŸwiêk „dookólny”
(surround) za pomoc¹ g³oœników ustawionych ze wszystkich stron, podczas
gdy odtwarzaniu muzyki wystarcza³ system stereofoniczny – dwukana³owy – czyli tylko para g³oœników przed s³uchaczem.
Taka zale¿noœæ nie jest jednak œciœle
obowi¹zuj¹ca – mo¿na przecie¿ ogl¹daæ
film z DVD, a jego œcie¿ki dŸwiêkowej
s³uchaæ tylko z pary g³oœników. Z drugiej
strony, samej muzyki mo¿na s³uchaæ
w systemie wielokana³owym, korzystaj¹c
zarówno z p³yt oryginalnie nagranych
w taki sposób (DVD, SACD Multichannel), jak i typowych p³yt CD, na których

muzyka nagrana jest co prawda w dwóch
kana³ach, ale dziêki odpowiedniej obróbce w procesorach dŸwiêku dookólnego (np. DPLII), mo¿e zostaæ na nowo
„rozpisana” pomiêdzy wiêksz¹ liczbê kana³ów i g³oœników. Procesory takie nie
musz¹ byæ niezale¿nymi urz¹dzeniami,
lecz s¹ integraln¹ czêœci¹ wielokana³owych amplitunerów – urz¹dzeñ niezbêdnych do wzmocnienia sygna³ów pochodz¹cych z odtwarzacza, i przes³ania ich
do g³oœników. Amplituner wielokana³owy
pe³ni wiêc w systemie wielokana³owym
podobn¹ rolê, jak wzmacniacz stereofoniczny w systemie stereofonicznym, spe³nia jednak wiêcej funkcji (np. mo¿e
uczestniczyæ w przesy³aniu sygna³u wi-

zyjnego z odtwarzacza DVD do telewizora czy innego wyœwietlacza), a jak jego
nazwa wskazuje, zawiera równie¿ tuner –
radiowy, niejako przy okazji otwieraj¹c
okno równie¿ na to Ÿród³o muzyki. A poniewa¿ ka¿dy odtwarzacz DVD jest zdolny odtwarzaæ p³yty CD, wiêc maj¹c system z³o¿ony z odtwarzacza DVD i amplitunera wielokana³owego, mamy system
zdolny do obs³ugi zarówno kina domowego, jak i odtwarzania muzyki z najpowszechniej dostêpnych jej Ÿróde³. Do
systemu takiego mo¿na pod³¹czyæ magnetofon kasetowy, dlatego posiadacze
kaset nie musz¹ martwiæ siê o mo¿liwoœæ
wykorzystania swoich zbiorów, natomiast
pod³¹czenie gramofonu nie jest ju¿ takie
oczywiste – wyposa¿enie niektórych amplitunerów to umo¿liwia, innych nie, ale
gramofony zesz³y ju¿ tak g³êboko do audiofilskiego podziemia, ¿e dla zdecydowanej wiêkszoœci u¿ytkowników ich nieobecnoœæ w systemie nie stawowi ¿adnego problemu. Oczywiœcie, system taki
sam jeszcze ani nie zagra, ani nie zaœwie-

Typowy niskobud¿etowy
komplet g³oœników do kina
domowego.
Je¿eli kosztuje
poni¿ej 2000 z³,
to naprawdê

199

nie mo¿e byæ
dobry.
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Funkcjonalny i dobrze brzmi¹cy.

SALON

RÓ¯NE WERSJE
WIELOKANA£OWOŒCI
Jak ju¿ wspomnieliœmy, kino domowe ¿ywi siê p³ytami DVD i ¿yje dŸwiêkiem wielokana³owym. Jednak dŸwiêk wielokana³owy niejedno ma imiê. Najszerzej rozpowszechnione s¹ systemy 5.1. W symbolu
tym piêæ oznacza liczbê g³oœników ustawionych dooko³a s³uchacza i tworz¹cych
przestrzeñ dŸwiêkow¹, a jeden (po kropce) oznacza dodatkowy kana³ dla niskich
tonów (obs³ugiwany przez subwoofer –
specjaln¹ konstrukcjê g³oœnikow¹, przetwarzaj¹c¹ tylko czêstotliwoœci najni¿sze).
W systemie 5.1 trzy g³oœniki umieszczamy z przodu (lewy, prawy i centralny),
a dwa z ty³u lub po bokach (efektowe –
lewy i prawy). Subwoofer rz¹dzi siê swoimi doœæ nieprecyzyjnymi prawami – teoretycznie mo¿na go umieœciæ gdziekolwiek, chocia¿ dla uzyskania najlepszych
rezultatów nale¿y trochê poeksperymentowaæ z jego ustawieniem (i wyregulowaniem). Mo¿na siê te¿ spotkaæ z symbolami 6.1 i 7.1 – oznaczaj¹cymi odpowiednio

JVC EX-A1 – ma³y i bardzo elegancki system z odtwarzaczem DVD, jest stereofoniczny, zarówno ze wzglêdu na wyposa¿enie w stereofoniczny wzmacniacz, jak i parê
g³oœników (z drewnianymi membranami!).
Cena – 3000 z³. Tegoroczna nagroda EISA
w kategorii „Kompaktowy System Audio”.

nie tylko specjalnych procesorów, ale
przede wszystkim odpowiedniej liczby
wbudowanych koñcówek mocy) znamionowa³o urz¹dzenia z najwy¿szej pó³ki, to
wyœcig miêdzy producentami spowodowa³, ¿e dzisiaj czêsto niemal¿e najtañsze
w ofercie amplitunery maj¹ 6.1 i 7.1. Nie
nale¿y siê tym zbytnio przejmowaæ –
z powodów wymienionych powy¿ej,
praktyczne znaczenie takiego wyposa¿enia mo¿e okazaæ siê niewielkie, ale z drugiej strony do niczego ono u¿ytkownika
nie zmusza - amplituner formatu 6.1 lub
7.1 zawsze mo¿na wykorzystaæ w systemie 5.1.
Skrupulatnoœæ nakazuje wspomnieæ, ¿e
prowadzone s¹ prace nad dekoderami
odtwarzaj¹cymi dŸwiêk za poœrednictwem jeszcze wiêkszej liczby g³oœników (np. 9.1) ale na ich rozpowszechnienie w domowych zestawach kinowych
raczej nie ma co liczyæ.

ZESTAWY MNIEJ
I BARDZIEJ
ZINTEGROWANE

Dobrej klasy komplet wielokana³owy
z serii E7 firmy Jamo. Tegoroczna
nagroda EISA.
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szeœæ i siedem g³oœników dooko³a (plus
subwoofer). Te bardziej rozbudowane
systemy maj¹ oczywiœcie opiniê akustycznie doskonalszych od 5.1, ale ich zainstalowanie – ze wzglêdu na wiêksz¹
liczbê g³oœników efektowych – jest znacz-

nie bardziej k³opotliwe, zw³aszcza w ma³ych i œredniej wielkoœci pomieszczeniach. Ponadto mo¿liwoœci wykorzystania takich systemów s¹ bardzo ograniczone – liczba filmów czy koncertów (na
p³ytach DVD) zarejestrowanych w formatach 6.1 i 7.1 jest œladowa. Inaczej sytuacja przedstawia siê w obrêbie samych
amplitunerów. O ile kilka lat temu wyposa¿enie w system 6.1 i 7.1 (wymaga on

System zawieraj¹cy odtwarzacz DVD
i amplituner wielokana³owy mo¿na uznaæ
za tradycyjny, bowiem podzia³ funkcji
(odtwarzania i wzmacniania) miêdzy odrêbne urz¹dzenia wywodzi siê do pewnego stopnia z typowych systemów audio
(stereofonicznych), gdzie te¿ wystêpuje
odtwarzacz CD i wzmacniacz, ewentualnie amplituner (stereofoniczny). Bez
oczywistej przyczyny w systemach wielokana³owych zdoby³ popularnoœæ amplituner (czyli urz¹dzenie wyposa¿one w radio), a w systemach stereofonicznych
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wystarczaj¹ce. Zalety tego rodzaju zestawów s¹ jednak dla wiêkszoœci klientów
bardzo wyraŸne - ³atwoœæ instalacji, kompaktowe wymiary, atrakcyjne wzornictwo
i niska cena. Owszem, dla audiofila, czyli
mi³oœnika najwy¿szej jakoœci dŸwiêku,
taka propozycja jest nie do przyjêcia,
w ka¿dym razie nie mo¿e mu zast¹piæ
„prawdziwego” systemu do s³uchania
muzyki, ale dla Kowalskiego, który do
wczoraj korzysta³ tylko z magnetowidu
i telewizora z wbudowanymi g³oœnikami,
postêp i tak jest bardzo wyraŸny. W ramach tego typu systemów, zamiast odrêbnego odtwarzacza DVD i amplitunera,
najczêœciej wystêpuje zintegrowane urz¹dzenie – DVD-amplituner, czyli odtwarzacz DVD, procesory, wzmacniacze i tuner na dok³adkê – „w jednym”. Czasami
wzmacniacze s¹ wydzielane i umieszczane w obudowie subwoofera, w celu
zmniejszenia wymiarów urz¹dzenia steruj¹cego – który zawiera wówczas odtwarzacz, procesor i tuner. Niektóre bardziej
zaawansowane systemy zawieraj¹ te¿
rejestrator p³yt DVD – oczywiœcie korzystaj¹cy z tego samego napêdu, co
odtwarzacz.

Wielokana³owy hi-end
– zestaw g³oœników firmy
Dynaudio z serii Contour,
cena kompletu 40 000 z³.
Sama para kolumn przednich
Contour S3.4 kosztuje
20 000 z³, ale zaspokoi
najbardziej wybrednych
audiofilów.

POCZ¥
TK
UJ¥CEGO
POCZ¥TK
TKUJ¥CEGO
AUDIO
UDIO--WIDEOFILA

25

najwa¿niejszych
hase³

AMPLITUNER
- urz¹dzenie, zgodnie ze swoj¹ nazw¹, ³¹cz¹ce w sobie funkcje wzmacniacza i tunera (radiowego). Inna nazwa – na œwiecie nawet popularniejsza – to receiver, czyli odbiornik (radiowy), w gruncie rzeczy jeszcze s³abiej oddaje sens i funkcje urz¹dzenia, które dzisiaj
pod tym pojêciem siê ukrywa. Amplituner
wielokana³owy to bowiem urz¹dzenie zawieraj¹ce, oprócz kompletu koñcówek mocy obs³uguj¹cych poszczególne zespo³y g³oœnikowe
systemu, ca³¹ elektroniczn¹ „centralê”, przyjmuj¹c¹ sygna³y audio i wideo z ró¿nych Ÿróde³ zewnêtrznych (przede wszystkim z odtwarzacza DVD), przetwarzaj¹c¹ je w ¿¹dany sposób, daj¹c¹ dostêp do wielu regulacji, informuj¹c¹ u¿ytkownika o w³¹czonych funkcjach
poprzez komunikaty na ekranie, wysy³aj¹c¹
sygna³y do innych urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych. Tuner radiowy, uhonorowany w nazwie,
jest tylko dodatkiem. Urz¹dzenie tak wyposa¿one, ale bez tunera, nazywane jest wzmacniaczem wielokana³owym.
Amplituner stereofoniczny (po³¹czenie
wzmacniacza stereofonicznego i tunera radiowego) to urz¹dzenie dzisiaj rzadko spotykane.
Natomiast DVD-amplituner to amplituner wielokana³owy zintegrowany w jednej obudowie
z odtwarzaczem DVD, najczêœciej pojawiaj¹cy
siê w kompletnych wielokana³owych systemach kompaktowych („z jednego pude³ka”).
CD
- p³yta CD to noœnik cyfrowy znany od lat 80.
ubieg³ego wieku, obecnie najbardziej popularny dla nagrañ muzycznych. P³yta CD i odtwarzacz CD ograniczaj¹ siê do formatu dwukana³owego (stereofonicznego). CD-R to symbol p³yt CD nagrywalnych jednokrotnie, CDRW – wielokrotnie.
- odtwarzacz CD to urz¹dzenie zdolne do odczytu tylko p³yt CD (i ewentualnie CD-R/RW).
Funkcjonalnie ograniczone, mo¿e jednak,
zw³aszcza w swoich najlepszych wydaniach,
zaoferowaæ najlepsz¹ jakoœæ brzmienia z tego
najbardziej popularnego medium. Odtwarzacze CD trac¹ jednak pozycjê na rynku na rzecz
odtwarzaczy DVD, które zawsze zdolne s¹ do
odczytu p³yt CD.
- rejestrator CD to urz¹dzenie zdolne „wypaliæ” p³ytê CD jednokrotnego nagrania (CD-R)
lub wielokrotnego (CD-RW). Specjalne nagrywarki CD prze¿y³y ju¿ swoj¹ najwiêksz¹ popularnoœæ, dzisiaj do tego celu s³u¿¹ najczêœciej
nagrywarki komputerowe.
CENTRALNY G£OŒNIK
– przyjêta w jêzyku potocznym nazwa zespo³u
g³oœnikowego, zajmuj¹cego w uk³adzie wielokana³owym pozycjê centraln¹ – na wprost widza/s³uchacza, w kinie domowym jak najbli¿ej
ekranu. Kana³ (g³oœnik) centralny nazywany
jest te¿ kana³em (g³oœnikiem) dialogowym, poniewa¿ w filmowej œcie¿ce
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czêœciej spotykany jest „czysty” wzmacniacz, tuner radiowy stanowi zaœ opcjonalne oddzielne urz¹dzenie.
Niektóre bardzo wysokiej klasy, wielokana³owe systemy kina domowego maj¹
rozdzielone procesory (ale te¿ czêsto po³¹czone z tunerem radiowym) od zestawu koñcówek mocy – i w tym przypadku
mo¿na przypomnieæ wyrafinowane systemy stereofoniczne z odrêbnymi przedwzmacniaczami i wmacniaczami mocy.
To jednak hi-endowy margines, którego
na rynku urz¹dzeñ popularnych siê nie
spotyka. Tutaj nastêpuje proces odwrotny – integrowania urz¹dzeñ i uk³adów,
kompletowania ich razem ze wszystkimi
potrzebnymi g³oœnikami, aby wszystko to
zapakowaæ do jednego opakowania i pokazaæ jako rozwi¹zanie ³atwe w uruchomieniu, odpowiednie dla nawet najmniej
zorientowanego u¿ytkownika. Systemy
tego rodzaju wystêpuj¹ prawie wy³¹cznie
w formacie 5.1, ale nie z tego powodu
nie pretenduj¹ do miana systemów wysokiej klasy - maj¹ zwykle ma³e, s³abe
g³oœniki, i niewiele lepsze wzmacniacze,
chocia¿ mo¿liwoœci procesora i sekcji
odtwarzacza DVD mog¹ byæ zupe³nie

SALON

KINO LEKKOSTRAWNE

Cambridge Audio AZUR 540D za 2000 z³
- odtwarzacz DVD nowoczesny
i z audiofilskimi aspiracjami – a wiêc
z dobrym wyposa¿eniem i jeszcze lepszym
brzmieniem z p³yt CD

Jeden z najlepszych
rejestratorów DVD w obecnym sezonie
– Sony RDR-HX1000, z twardym dyskiem 250 GB.

Od niedawna pojawiaj¹ siê te¿ systemy
o zredukowanej liczbie g³oœników, lub
u³atwiaj¹ce ich instalacjê. Tutaj inspiracj¹
dla producentów s¹ prawdopodobnie
sygna³y z rynku, ¿e dla wielu potencjalnych amatorów niedrogiego kina domowego, zainstalowanie pe³nego zestawu
g³oœników 5.1 jest zbyt trudne, choæby ze
wzglêdu na skromne warunki mieszkaniowe. Proponowane s¹ wiêc rozwi¹zania kompromisowe. Efekty przestrzenne
(które w typowym systemie 5.1 tworzone
s¹ przez g³oœniki efektowe umieszczone
z ty³u lub z boku), otaczaj¹ s³uchacza
dziêki odbiciom od œcian bocznych pomieszczenia, ale same g³oœniki efektowe
zostaj¹ zainstalowane i ustawione w odpowiednich kierunkach w obudowach
g³oœników przednich - lewego i prawego.
Kreowane w ten sposób efekty przestrzenne s¹ tylko namiastk¹ tego, co mo¿na
uzyskaæ z „prawdziwego” systemu 5.1,
ale i tak jest to wiêcej, ni¿ gdyby g³oœników efektowych nie by³o w ogóle a przed tak¹ alternatyw¹ stoi wielu u¿ytkowników.
KEF KHT2005.2.
Zestaw wielokana³owy oparty
na piêciu ma³ych, ale bardzo
dobrych satelitach. W komplecie
jest te¿ oczywiœcie subwoofer.
Cena 5000 z³.
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Systemy „z jednego pude³ka” s¹ dzisiaj
bardzo dynamicznie rozwijaj¹cym siê
segmentem rynku kina domowego, ka¿dy z du¿ych japoñskich producentów ma
tutaj swój udzia³ i w³asne pomys³y, którymi chce przyci¹gn¹æ uwagê klienta. Ceny zaczynaj¹ siê od 1000 z³, a koñcz¹
w okolicach 10 000 z³, chocia¿ pojedyncze przypadki wymykaj¹ce siê z tych ram
z pewnoœci¹ mo¿na by znaleŸæ. Generalnie systemy poni¿ej 2000 z³ reprezentuj¹
bardzo nisk¹ jakoœæ – przede wszystkim
brzmienia, z kolei za kwotê powy¿ej 5000 z³
mo¿na ju¿ kupiæ dobrej klasy zestaw „nie
z jednego pude³ka”, sk³adaj¹cy siê z odtwarzacza DVD, amplitunera i zespo³ów
g³oœnikowych dobrej marki. Je¿eli wiêc
na naszej liœcie priorytetów jakoœæ dŸwiêku ma wysok¹ pozycjê, to za 5000 z³
i wiêcej lepiej jest kupiæ zestaw „dzielony”, chocia¿ bêdzie nas to dodatkowo
kosztowa³o trochê wysi³ku przy jego kompletowaniu. Dystrybutorzy czêsto jednak
proponuj¹ w³asne kompilacje tego ro-

dzaju urz¹dzeñ, czêsto z dodatkiem rekomendowanego kompletu g³oœników,
w dodatku w promocyjnych cenach, i na
takie propozycje ma³o doœwiadczony, ale
jednak nie najmniej wymagaj¹cy amator
kina domowego powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê. W okolicach 2000 z³ jesteœmy w zasadzie skazani na systemy kompaktowe i brzmienie znacznie s³absze, ale
na pocieszenie s¹ one ³adne i wygodne.

DOBRZE

WYDANE 2000 Z£

Odtwarzacze DVD, tak jak same p³yty
DVD, to wynalazek doœæ m³ody. Jeszcze
kilka lat temu by³y symbolem najbardziej
zaawansowanej techniki i du¿o kosztowa³y – najtañsze z nich by³y oczywiœcie
znacznie dro¿sze od podstawowych odtwarzaczy CD. Dzisiaj kojarzenie odtwarzacza DVD z produktem luksusowym
jest ju¿ nieaktualne. Rozwój techniki
wp³yn¹³ zarówno na coraz bogatsze wyposa¿enie tych urz¹dzeñ, jak i na szybki
spadek cen. Dzisiaj pe³nowartoœciowe
odtwarzacze DVD dobrych marek mo¿na
kupiæ w zakresie 500-1000 z³, a za 200300 z³ wiele modeli „no name”. Jednoczeœnie, ze wzglêdu na zmniejszaj¹ce siê
zainteresowanie, wielu japoñskich producentów zaprzesta³o opracowywania nowych modeli, a czêsto nawet w ogóle
produkcji odtwarzaczy CD. Jest to zajêcie dla ma³ych firm audiofilskich, stamt¹d jednak nie mo¿emy spodziewaæ siê
najni¿szych cen. Zamierzaj¹c kupiæ nowy odtwarzacz CD, nale¿y wiêc zdaæ
sobie sprawê ze zmian, jakie zasz³y na
rynku, i nie kojarzyæ ju¿ odtwarzacza
DVD jako urz¹dzenia dro¿szego od CD.
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dŸwiêkowej kierowane s¹ do niego dialogi.
Dziêki bliskoœci ekranu, zostaj¹ one dobrze
„przywi¹zane” do filmowych postaci.

z bardzo dobrych amplitunerów okaza³ siê jednym
z najlepszych w kategorii do 1000 z³.

Skoro odtwarzacze DVD s¹ tañsze od odtwarzaczy CD,
a w dodatku potrafi¹ wiêcej, kto jeszcze kupuje odtwarzacze CD?
W³aœnie audiofile, którzy stwierdzili, ¿e odtwarzanie p³yt CD na
odtwarzaczu CD daje lepsze rezultaty brzmieniowe, ni¿ odtwarzanie CD na porównywalnym cenowo odtwarzaczu DVD.
Ale z punktu s³yszenia wiêkszoœci u¿ytkowników chodzi tutaj o subtelnoœci
i ró¿nice nieuchwytne bez wysokiej klasy
systemu audio. Amplitunery wielokana³owe to urz¹dzenia dro¿sze od odtwarzaczy DVD, chocia¿ i tutaj mo¿na zaobserwowaæ przesuwanie siê w ni¿sze zakresy
cenowe funkcji charakteryzuj¹cych niegdyœ tylko dro¿sze urz¹dzenia. Ceny godnych uwagi amplitunerów zaczynaj¹ siê
od ok. 1500 z³. Ju¿ za tak¹ kwotê mo¿emy kupiæ amplituner, który dziêki swoim
lepszym wzmacniaczom bêdzie elementem systemu wyraŸnie wy¿szej klasy, ni¿
jakikolwiek system „z jednego pude³ka”.
Dodajmy do niego odtwarzacz DVD tylko
za 500 z³, i na razie wydaliœmy 2000 z³...
ale nie mamy jeszcze g³oœników.

ZESTAWY G£OŒNIKOWE - SZTUKA
NAJTRUDNIEJSZA
Tutaj czeka na nas najwiêksze wyzwanie
finansowe. Do³¹czenie do DVD za 500 z³
i amplitunera za 1500 z³ zestawu g³oœników za 5000 z³ niestety nie jest nieporozumieniem. Ale dziêki takiej kombinacji,
jeszcze nie wydaj¹c fortuny, mo¿emy
osi¹gn¹æ wysok¹ jakoœæ dŸwiêku, która
bêdzie procentowa³a nie tylko w kinie domowym, ale i przy ods³uchu ka¿dego rodzaju muzyki (znacznie bardziej wymagaj¹cej). Owszem, mo¿na kupiæ tañsze
wielokana³owe zestawy g³oœników, ale
w takiej sytuacji na pewno nie warto wydawaæ pieniêdzy na dro¿sze modele odtwarzaczy DVD i amplitunerów.

Problem mo¿na uj¹æ
w proporcjach – na niskich pu³apach cenowych, dla osi¹gniêcia mo¿liwie najlepszego
brzmienia przy ograniczonych
œrodkach, zestaw g³oœników powinien kosztowaæ dwa
razy tyle, co odtwarzacz DVD
i amplituner razem wziête,
a amplituner powinien byæ dwa
razy dro¿szy od odtwarzacza.
Jest to wskazówka bardzo ogólna, ale
dla ma³o zorientowanego amatora kina
domowego mo¿e byæ u¿yteczna.
Wielokana³owe pakiety g³oœnikowe mo¿na kupiæ ju¿ od 2000 z³, a byæ mo¿e od

Vivace I - zespo³y g³oœnikowe
polskiej firmy ESA za umiarkowan¹ cenê
(2200 z³ para) dostarcz¹ naturalne brzmienie
muzyki, mog¹ te¿ byæ czêœci¹ systemu

DOLBY PROLOGICII
x
PROLOGICIIx
- najnowszy system cyfrowego uprzestrzenniania nagrañ stereofonicznych, wyposa¿enie
amplitunerów wielokana³owych.
DIVX
- Format kompresji obrazu i dŸwiêku nowej
generacji.
DLP
- technologia wyœwietlania obrazu polegaj¹ca
na przepuszczaniu œwiat³a przez ko³o RGB (z
kolorami zielonym, czerwonym i niebieskim)
i odbijania przez uk³ad scalony zawieraj¹cy
setki tysiêcy mikrolusterek.
DTS
- system kompresji i kodowania dŸwiêku dookólnego teoretycznie nieco lepszy od DD, ale
rzadziej spotykany.
Rozszerzenie DTS do formatu 7.1 to DTS-ES.
DVD
- p³yta DVD to noœnik nowszej generacji
i o wiêkszej pojemnoœci od CD, dlatego odpowiedni dla nagrania dŸwiêku i obrazu – najczêœciej pe³nometra¿owego filmu z wielokana³ow¹ œcie¿k¹ dŸwiêkow¹ lub koncertu.
DVD-Audio to p³yta DVD zawieraj¹ca muzykê
nagran¹ w wy¿szej rozdzielczoœci, wymagaj¹ca do odczytu odpowiedniego odtwarzacza.
- odtwarzacz DVD to urz¹dzenie zdolne do
odczytu DVD, ale tak¿e CD, i coraz czêœciej
wielu innych formatów (MP3, JPEG), niektóre
obs³uguj¹ DVD-Audio, a tak¿e SACD. Nazywane s¹ wówczas odtwarzaczami uniwersalnymi.
DVI
- standard transmisji sygna³ów wizyjnych,
który przywêdrowa³ do kinowych rozwi¹zañ
ze œwiata komputerowego. Dobry sposób po³¹czenia DVD z monitorem lub projektorem.
EFEKTOWY G£OŒNIK
- zespó³ g³oœnikowy – a w zasadzie co najmniej dwa, pracuj¹ce w systemach wielokana³owych z ty³u lub po bokach s³uchacza,
wspó³tworz¹ce dookólne (st¹d inna nazwa –
surround) efekty przestrzenne. Mog¹ promieniowaæ bezpoœrednio w kierunku s³uchacza,
lub tworzyæ pole rozproszone (bipole i dipole).
EISA
- Europejskie Stowarzyszenie Technik Audio-Foto-Wideo, corocznie przyznaje nagrody
dla najlepszych urz¹dzeñ audio i kina domowego. Polskim cz³onkiem EISA w dziedzinie
audio jest miesiêcznik „AUDIO”.
HDMI
- najnowszy sposób transmisji cyfrowo zakodowanego dŸwiêku i obrazu.
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Yamaha DVD-S550
– najnowszy odtwarzacz DVD firmy znanej

DOLBY DIGITAL
- system kompresji i kodowania dŸwiêku, opracowany przez firmê Dolby i wykorzystywany
g³ównie dla zapisu wielokana³owego 5.1.
W dekodery DolbyDigital s¹ wyposa¿one
wszystkie nowoczesne, nawet najtañsze amplitunery. Rozszerzenie DD do formatu 7.1 to
DD-EX.

SALON

Pioneer DV-668AV
– odtwarzacz uniwersalny,
a wiêc poza DVD-V, równie¿ DVDAudio i SACD. Jest tak¿e wyjœcie
cyfrowe HDMI. Tegoroczna
nagroda EISA w kategorii
„Odtwarzacz DVD”.

KINO

Rasowy stereofoniczny
wzmacniacz dla audiofila – niepozorny
Creek 5350SE (5000 z³) gra szybko,
precyzyjnie i przejrzyœcie.
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1000 z³... ale tutaj, inaczej ni¿ w przypadku amplitunerów i odtwarzaczy DVD,
najtañsze propozycje s¹ wyraŸnie bardzo
s³abe – co jest s³yszalne dla ka¿dego,
nawet do niedawna zupe³nie niedoœwiadczonego s³uchacza.
Wynika to z innej natury urz¹dzeñ. Do
pewnego stopnia odbija siê w tej sytuacji
cyfrowa natura DVD i analogowa ka¿dego g³oœnika. G³oœnik dzia³a bardzo dobrze, dobrze, przeciêtnie, s³abo, bardzo
s³abo... skala rozpiêtoœci jest ogromna.
Zerojedynkowa technika DVD dzia³a, albo
nie dzia³a. To te¿ uproszczenie, ale na tle
g³oœników, dydaktycznie usprawiedliwione.
Je¿eli ju¿ decydujemy siê na system z oddzielnym odtwarzaczem DVD i amplitunerem, bierzmy pod uwagê tylko co najmniej przeciêtn¹ jakoœæ systemu g³oœnikowego. Zaczynaj¹c wiêc od ok. 3000 z³,
napotkamy na bardzo ró¿norodne propozycje. Oczywiœcie ograniczamy siê do
uk³adu 5.1, bowiem na tym pu³apie cenowym nie ma sensu marnowaæ pieniêdzy
na rozszerzone 6.1 i 7.1. Podstawowa alternatywa polegaæ bêdzie na wyborze
miêdzy systemem „satelitów” – czyli piêciu podobnych ma³ych g³oœników, instalowanych na stojakach, wieszanych na
œcianach czy choæby ustawianych na regale, a systemem, w którym dwa z piêciu
zespo³ów g³oœnikowych – czyli przedni

lewy i prawy – bêd¹ wyraŸnie wiêksze,
wolno stoj¹ce (pod³ogowe). Ich uprzywilejowanie wychodzi naprzeciw tradycji
stereofonicznej. Maj¹c parê pe³nozakresowych kolumn z przodu, teoretycznie
mo¿emy uzyskaæ lepsz¹ jakoœæ odtwarzania muzyki w trybie stereo, bez pomocy subwoofera. Ale z oczekiwaniami trzeba byæ tutaj ostro¿nym – wcale nie ka¿da
kolumna wolno stoj¹ca jest lepsza od
ma³ej, podstawkowej. Kolumny wolno
stoj¹ce w wielokana³owym komplecie
kosztuj¹cym 2000 z³ to oferta podejrzana
– chc¹c mieæ tego typu system, lepiej
jednak do³o¿yæ jeszcze przynajmniej
1000 z³, albo zgodziæ siê na zestaw piêciu ma³ych satelitów – wraz z dobrze wyregulowanym subwooferem uzyskamy
optymalne (dla tego zakresu cenowego)
brzmienie.

STEREOFONICZNE

Powy¿ej przedstawiliœmy typowe mo¿liwoœci zbudowania wielokana³owego systemu kina domowego – kupienie systemu „z jednego pude³ka” lub skompletowanie systemu z odtwarzacza DVD, amplitunera i zestawu g³oœników z subwooferem. S¹ jednak mo¿liwe jeszcze inne rozwi¹zania, mniej konwencjonalne, ale dla
wielu u¿ytkowników wielce interesuj¹ce.
Jak zasugerowaliœmy na samym pocz¹tku, chocia¿ kino domowe uto¿samiane
jest z systemami wielokana³owymi, to
przecie¿ jego istot¹ jest nie rodzaj dŸwiêku, ale po³¹czenie dŸwiêku i obrazu. Czy
w takim razie, w kinie domowym mo¿na
zaakceptowaæ dŸwiêk z uk³adu dwukana³owego, stereofonicznego? Takie rozwi¹zanie pozbawi nas du¿ej czêœci efektów przestrzennych, wpisanych przede
wszystkim w charakter filmów sensacyjnych i katastroficznych. W zamian jednak
mo¿emy wydaæ pieni¹dze - pierwotnie
przeznaczone na wielokana³owy system
g³oœnikowy – na parê kolumn, ale wy¿szej klasy. Da to brzmieniowe profity
przy stereofonicznym ods³uchu muzyki.
Teraz odpowiedzmy sobie szczerze na
pytanie – ile czasu bêdziemy spêdzaæ

InFocus ScreenPlay 4805
– projektor DLP za 8500 z³.
Przy zapewnieniu odpowiednich warunków (zaciemnienie pomieszczenia),
z jakoœci¹ obrazu dostarczan¹ przez tego
typu urz¹dzenie nie
mog¹ siê równaæ ¿adne
plazmy, nawet kilkukrotnie dro¿sze.

S£
OWNICZEK
S£OWNICZEK
ogl¹daj¹c w skupieniu filmy, a ile s³uchaj¹c muzyki. OdpowiedŸ na to pytanie
w zasadzie powinna przes¹dzaæ, czy
przy wyraŸnie ograniczonym bud¿ecie lepiej jest kupiæ g³oœnikowy system wielokana³owy, czy stereofoniczny. Dodatkow¹ korzyœci¹ z redukcji liczby g³oœników
jest oczywiœcie wyeliminowanie problemu z instalacj¹ dodatkowych g³oœników.
Zarazem, decyduj¹c siê pocz¹tkowo na
zakup tylko pary kolumn, nie musimy koniecznie sprawy przes¹dzaæ ostatecznie
– posiadaj¹c amplituner wielokana³owy,
bêdziemy mogli w przysz³oœci do³¹czyæ
do niego kolejne g³oœniki systemu wielokana³owego. Dobrze jest tylko upewniæ
siê, czy kolumny, które kupujemy, pochodz¹ z serii zawieraj¹cej równie¿ ele-

przekonani, ¿e na takim systemie poprzestaniemy, to oczywiœcie nie ma sensu kupowanie wielokana³owego amplitunera – wystarczy nam wzmacniacz stereofoniczny. Wówczas nasz system przypomina ju¿ bardziej tradycyjny zestaw
stereofoniczny – z tym, ¿e zamiast odtwarzacza CD, mamy w nim odtwarzacz
DVD (kluczowy dla mo¿liwoœci swobodnego ogl¹dania filmów lub koncertów,
czyli kreowania choæby okrojonego kina

Subwoofer to zwykle doœæ du¿a
obudowa z du¿ym g³oœnikiem... tutaj przyk³ad
ekstremalny – Cabasse Saturn 55 o masie
200 kg, z 55-cm g³oœnikiem,

LCD
- technologia chêtnie wykorzystywana w projektorach - kinowych, ale przede wszystkim
multimedialnych. Karierê robi¹ p³askie monitory i telewizory LCD, które staj¹ siê ju¿ powa¿n¹ konkurencj¹ dla plazm.
PLAZMA
- p³askie wyœwietlacze o przek¹tnej do 63 cali.
Technologia zaawansowana, ale nadal niedoskona³a.
Byæ mo¿e ust¹pi pod naporem LCD o coraz
wiêkszych przek¹tnych.
SACD
- p³yta SACD (SuperAudio CD) zapewnia muzyce bardzo wysok¹ jakoœæ brzmienia, ale wymaga specjalnego odtwarzacza. Niektóre p³yty SACD s¹ hybrydowe – zawieraj¹
warstwê SACD, jak i CD, któr¹ mo¿na odczytaæ na normalnym odtwarzaczu CD, ale ju¿
bez ¿adnej przewagi jakoœciowej nad typow¹
p³yt¹ CD. Z kolei warstwa SACD mo¿e wystêpowaæ w wersjach dwukana³owej i wielokana³owej.
- odtwarzacz SACD to urz¹dzenie zdolne do
odczytu SACD (nie zawsze wielokana³owego)
i CD, czasami równie¿ DVD, a nawet DVD-Audio (tzw. odtwarzacz uniwersalny).
SATELITY
- w znaczeniu rozszerzonym wszystkie zespo³y g³oœnikowe systemu wielokana³owego
(oprócz subwoofera), w znaczeniu tradycyjnym ma³y zespó³ g³oœnikowy nie przetwarzaj¹cy najni¿szych czêstotliwoœci.

cena 70 000 z³.

SUBWOOFER
- urz¹dzenie g³oœnikowe przeznaczone do
przetwarzania najni¿szych czêstotliwoœci. Konieczne w wielokana³owym kinie domowym,
gdzie dodatkowe sygna³y niskich tonów nagrywane s¹ w specjalnym, szóstym kanale
(LFE – Low Frequency Effects). Wzmacniacz
subwoofera, inaczej ni¿ w przypadku pozosta³ych kana³ów systemu, znajduje siê nie w steruj¹cym amplitunerze, ale w samym subwooferze (st¹d okreœlenie subwoofer aktywny).

– francuskie superkolumny za

menty „kinowe” – czyli g³oœnik centralny
300 000 z³. Do nich równie¿ mo¿na
i efektowe. Jest to wa¿ne ze wzglêdu na
dokupiæ wszystkie elementy systemu
brzmieniow¹ koordynacjê miêdzy powielokana³owego. Wydatek nie bêszczególnymi kana³ami w systemie wiedzie ju¿ tak wielki...
lokana³owym, znaczenie mo¿e te¿ mieæ
podobne wzornictwo. Subwoofer nie mu- domowego). Warto jednak pamiêtaæ, ¿e
si pochodziæ z tej samej serii, ani na- wzmacniacz stereofoniczny nie ma wejœæ
wet od tego samego producenta – jego ani wyjœæ wideo (nie potrafi wiêc prze³¹brzmieniowa integracja z pozosta³ymi czaæ sygna³u wizyjnego), dlatego posiag³oœnikami rz¹dzi siê innymi prawami. dany przez nas telewizor lub monitor poKupowanie g³oœnikowego systemu wielo- winien mieæ odpowiedni¹ liczbê wejœæ tekana³owego „na raty” jest jak najbardziej go typu; czêsto oprócz DVD w domu jest
wskazane, gdy¿ pozwala w pierwszym równie¿ tuner satelitarny, magnetowid
kroku kupiæ znacznie lepsze kolumny do czy kamera. Drog¹ redukcji urz¹dzeñ
s³uchania muzyki. Je¿eli jednak jesteœmy wielokana³owych dochodzimy wreszcie

ZESPÓ£ G£OŒNIKOWY
- urz¹dzenie g³oœnikowe, w którym zastosowano zespó³ przetworników (g³oœników)
w celu przetwarzania jak najszerszego pasma.
Du¿e zespo³y g³oœnikowe, przeznaczone do
postawienia na pod³odze, to tzw. kolumny
wolno stoj¹ce, mniejsze to konstrukcje podstawkowe, rega³owe. Rodzajów zespo³ów
g³oœnikowych, klasyfikowanych wed³ug najró¿niejszych kryteriów, jest bardzo wiele. To
najobszerniejszy temat techniki audio.
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JMlab Grand Utopia

WZMACNIACZ
- urz¹dzenie odbieraj¹ce sygna³ niskopoziomowy ze Ÿród³a (odtwarzacza, tunera, magnetofonu), wzmacniaj¹ce go i dostarczaj¹ce do
zespo³ów g³oœnikowych. Wzmacniacze wielokana³owe, poza w³aœciwymi wzmacniaczami
– koñcówkami mocy – zawieraj¹ szereg uk³adów obrabiaj¹cych sygna³ ze Ÿród³a (patrz
amplituner). Wzmacniacz stereofoniczny to
urz¹dzenie uk³adowo znacznie prostsze, nie
tylko ze wzglêdu na mniejsz¹ liczbê kana³ów,
ale w³aœnie z powodu braku wielokana³owych
procesorów dŸwiêku.

SALON

do systemu stricte stereofonicznego –
muzycznego. Zamiast odtwarzacza DVD,
kupujemy CD, odcinamy siê od filmów
i ch³oniemy to, co najwartoœciowsze...
mo¿emy jednak wróciæ do systemu wielokana³owego, wcale nie wracaj¹c do kina. Istniej¹ bowiem p³yty formatu SACD
Multichannel (wielokana³owe SuperAudio-CD), na których nagrana mo¿e byæ
tylko muzyka – ale wielokana³owo – i istniej¹ odtwarzacze tego formatu, czytaj¹ce przy okazji CD (tak jak czyta je ka¿dy
odtwarzacz DVD), ale nie zawsze czytaj¹ce DVD.

FORMATY P£YT
AUDIO-WIDEO
Wyjaœnijmy kwestiê istniej¹cych formatów i odtwarzaczy do koñca. Najpopularniejszym medium dla muzyki pozostaje
p³yta CD, zawsze nagrana stereofonicznie, jest odczytywana oczywiœcie przez
odtwarzacze CD, tak¿e przez odtwarzacze DVD i odtwarzacze SACD – w skrócie
przez ka¿dy odtwarzacz, jaki w praktyce
mo¿na spotkaæ na rynku. Wizyjn¹, doœæ
popularn¹ odmian¹ zwyk³ego kr¹¿ka CD
jest VCD (wideo CD). Ten format obci¹¿ony jest bardzo powa¿n¹ wad¹, jak¹ jest
niska jakoœæ, nie sposób jednak nie
wspomnieæ, ¿e p³yty VCD s¹ znacznie
tañsze od DVD. Nieco lepsz¹ jakoœci¹
obrazu legitymuj¹ siê SVCD (Super Video CD), ale rejestracje w tym formacie
s¹ rzadkoœci¹. Na VCD i SVCD dŸwiêk
nagrywany jest stereofonicznie. P³yty
DVD to w 99-procentach p³yty formatu
DVD-V, czyli DVD-wideo, zawieraj¹ce fil-

my lub koncerty w formacie wielokana³owym, odczytywane przez wszystkie odtwarzacze DVD. Niewielka czêœæ p³yt
DVD nosi logo DVD-A (DVD-Audio), co
znaczy, ¿e nagrana jest w wy¿szej rozdzielczoœci 24bity/192kHz, i do jej odczytania potrzebny jest odtwarzacz tego formatu. Jest takich coraz wiêcej, ale wci¹¿
nale¿¹ do mniejszoœci, zarazem p³yty
w formacie DVD-Audio s¹ bardzo
ma³o popularne i niewiele wskazuje na
to, aby sytuacja ta zmieni³a siê – zdolnoœæ odczytu DVD-Audio nie powinna
byæ wiêc istotna dla wiêkszoœci u¿ytkowników. Podobnie z SACD – format ten zosta³ zaproponowany audiofilom jako konkurencyjny wobec DVD-Audio, i równie¿
nie mo¿na powiedzieæ, aby odniós³ spektakularny sukces, chocia¿ p³yt SACD jest
ostatecznie trochê wiêcej ni¿ DVD-Audio.
Do odczytu SACD potrzebny jest oczywiœcie odtwarzacz tego formatu, który zawsze czytaæ te¿ bêdzie CD. Jest te¿ ju¿
spora grupa odtwarzaczy w pe³ni uniwersalnych, które odczytuj¹ CD, VCD,
SACD, DVD-V i DVD-A. Poza tym wiêkszoœæ nowoczesnych odtwarzaczy DVD
odczytuje pliki MP3, JPEG, nagrane CD
(CD-R/RW), nagrane DVD (DVD-R/RW,
DVD+R/RW). Ostatnio wielk¹ popularnoœæ zyskuje format DiVX. Karierê robi
dziêki wysokiej jakoœci obrazu oraz dostêpnoœci – wystarczy domowy pecet
z wypalark¹ i odpowiednim oprogramowaniem. Wydaje siê, ¿e niebawem DiVX
do³¹czy do listy formatów obowi¹zkowo
odczytywanych przez ka¿dy odtwarzacz
DVD.

Zestaw firmy Koda – jeden z niewielu w tej cenie (2300 z³)
z rozdzielonym amplitunerem AV6330 i odtwarzaczem
DVD. Doœæ dobre g³oœniki satelitarne
gwarantuj¹ przyzwoit¹ jakoœæ dŸwiêku,
która w sprzêcie tej klasy
jest rzadko spotykana.

Przyk³ad dro¿szego
systemu „z jednego pude³ka”
– Panasonic SC-HT1000 dysponuje
jednak wiêkszymi zespo³ami g³oœnikowymi, zosta³ tak¿e dozbrojony
w rejestrator DVD-RAM.

REJESTRATORY
DVD
Odmiany nagrywarek DVD tworz¹ odrêbny temat. Producenci wypalarek DVD pos³uguj¹ siê trzema formatami: DVD-RW,
DVD+RW i DVD-RAM. Pierwszy z nich
zak³ada czêœciow¹ kompatybilnoœæ ze
zwyk³ymi odtwarzaczami DVD, drugi zaœ
(+RW) ca³kowit¹ i bezapelacyjn¹. Wraz
ze wzrostem kompatybilnoœci malej¹ jednak mo¿liwoœci edycyjne (uk³adanie nagrañ, kasowanie czêœci, zmiana kolejnoœci itd.) Z kolei DVD-RAM nie jest czytany przez wiêkszoœæ zwyk³ych DVD, ale
ma kapitalne mo¿liwoœci funkcjonalne.
Na rynku urz¹dzeñ AV pojawiaj¹ siê dwusystemowe wypalarki DVD (np. DVD-RW
z DVD+RW lub DVD-RW z DVD-RAM),
jak na razie nie ma jednak urz¹dzenia
rejestruj¹cego w ka¿dym z trzech systemów. Jednak to nie DVD-RW ma zast¹piæ
popularny magnetowid – tê rolê przejmuje twardy dysk (siêgaj¹cy ju¿ 400 GB), coraz czêœciej montowany w rekorderach
DVD, równie¿ w tunerach satelitarnych.

OBRAZ
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Na rynku urz¹dzeñ do wyœwietlania filmów nastêpuj¹ zmiany nie mniejsze ni¿
w obrêbie audio. Wiêkszoœæ wysi³ków
du¿ych koncernów elektronicznych zostaje skierowana w tê stronê, bowiem
oczekuje siê, ¿e w ci¹gu kilku najbli¿szych lat w wiêkszoœci gospodarstw do-

NOWOCZESNE
STEROWANIE
Do elementów systemu AV zwykle do³¹czane s¹ piloty. Im wiêcej urz¹dzeñ, tym
wiêcej sterowników – poszukiwanie w³aœciwego staje siê k³opotliwe. Najlepszym
rozwi¹zaniem jest zaprogramowanie
specjalnego pilota uniwersalnego, który
bêdzie komunikowa³ siê z ka¿dym urz¹dzeniem systemu. Na rynku dostêpna
jest ca³a gama uniwersalnych (ucz¹cych
siê) sterowników, za najprostsze, dostêp-

ne w marketach, trzeba zap³aciæ tylko kilkadziesi¹t z³otych, koszt najbardziej zaawansowanych siêga kilku tysiêcy.
Doœæ zaawansowan¹ form¹ domowego systemu nag³oœnieniowego jest multi
room. Idea opiera siê na centralnej lokalizacji kilku urz¹dzeñ Ÿród³owych (tunery,
odtwarzacze CD, tunery satelitarne) i rozprowadzeniu dŸwiêku do dyskretnie zamontowanych (w œcianach lub suficie)
g³oœników. Takim systemem zarz¹dza
kontroler, a obs³uga odbywa siê za pomoc¹ ma³ych klawiatur umieszczonych
w nag³oœnionych pomieszczeniach.

OD POCZ¥TKU
DO KOÑCA
Kino domowe przesta³o byæ dobrem luksusowym, chocia¿ jeszcze do wczoraj takim by³o. Wystarczy pójœæ do supermarketu, aby spotkaæ kompletne zestawy za
mniej ni¿ 1000 z³. Ktoœ powie, ¿e widzia³
nawet za 500 z³. To bardzo mo¿liwe. Ale
kto inny powie, ¿e dobry dŸwiêk i obraz
musi kosztowaæ znacznie wiêcej. Co to
znaczy „dobry”? W gruncie rzeczy taki,
na jaki kogo staæ... Wa¿ne jest jednak,
aby pieni¹dze przeznaczone na domowe
kino i muzykê – niezale¿nie, czy pieni¹dze du¿e, czy ma³e - wydaæ jak najrozs¹dniej. Okreœliæ w³asne potrzeby i priorytety, poœwiêciæ trochê czasu na „orientacjê w terenie”, nie zach³ystywaæ siê nowinkami technicznymi ani superokazjami, owszem, poszukiwaæ urz¹dzeñ nowoczesnych i w atrakcyjnej cenie, ale reprezentuj¹cych rzeteln¹ jakoœæ. Im lepszy sprzêt audio bêdziemy posiadali, tym
czêœciej bêdziemy sk³onni s³uchaæ muzyki, a nie raczyæ siê kinem domowym.
W koñcu muzyka towarzyszy nam od pocz¹tku... a kino?
Andrzej Kisiel
Inna propozycja za 2300 z³
- Samsung HT-DS460. G³oœniki efektowe
zainstalowano na bocznych œciankach
przednich zespo³ów g³oœnikowych, aby u³atwiæ
instalacjê systemu.
Amplituner i DVD
zintegrowano w jednym
urz¹dzeniu. Tegoroczna
nagroda EISA w kategorii „System Kina
Domowego”.

100 z³
- odtwarzacz DVD nieznanego producenta
na promocji w supermarkecie, dobra p³yta
DVD, dobry przewód wizyjny, roczna prenumerata miesiêcznika AUDIO.
200 z³
- odtwarzacz DVD nieznanego producenta
w supermarkecie.
500 z³
- przyzwoicie wyposa¿ony odtwarzacz
DVD markowego producenta.
1000 z³
- du¿y wybór bogato wyposa¿onych odtwarzaczy DVD, najtañsze amplitunery 5.1,
najtañsze subwoofery aktywne. Najtañsze
kompletne zestawy „z jednego pude³ka”
ma³o znanych firm.
2000 z³
- najtañsze komplety g³oœnikowe z kolumnami wolno stoj¹cymi, najtañsze odtwarzacze DVD firm audiofilskich, najtañsze amplitunery 6.1 i 7.1, najtañsze kompletne
zestawy „z jednego pude³ka” renomowanych firm. Dobre subwoofery, dobre
wzmacniacze stereofoniczne. Najtañsze
rejestratory DVD.
5000 z³
- „uzbrojone po zêby” amplitunery, podobne odtwarzacze DVD, potê¿ne subwoofery.
Wielokana³owy zestaw wysokiej klasy
satelitów z niez³ym subwooferem, albo
œredniej klasy wielokana³owy zestaw z wolno stoj¹cymi kolumnami... albo para dobrych kolumn. Bardzo dobre wzmacniacze
stereofoniczne. Dobre zestawy „z jednego
pude³ka”. Najlepsze rejestratory DVD.
10 000 z³
- bardzo dobry wielokana³owy zestaw
g³oœnikowy, para jeszcze lepszych zespo³ów g³oœnikowych. Hi-endowe wzmacniacze stereofoniczne. Najtañsze projektory
DLP i LCD do kina domowego.
20 000 z³
- najdro¿sze amplitunery, wysokiej klasy
projektory, wielokana³owe zestawy g³oœnikowe, doskona³e zespo³y g³oœnikowe stereo.
50 000 z³
- prawie najlepsze projektory, wyrafinowane wielokana³owe zestawy g³oœnikowe,
doskona³e kolumny i wzmacniacze stereofoniczne (przedwzmacniacze plus koñcówki mocy).
100 000 z³
- najlepsze projektory, najwy¿szej klasy
zestawy g³oœnikowe, najmocniejsze koñcówki mocy.
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mowych nast¹pi wymiana tradycyjnych
telewizorów na urz¹dzenia nowej generacji - p³askie wyœwietlacze plazmowe lub
LCD. BodŸcem dla ich kupowania jest zarówno oczywista atrakcyjnoœæ p³askiego
kszta³tu, jak równie¿ inspiracja kinem domowym, które poprzez wysokiej jakoœci
nagrania DVD sk³ania do posiadania odpowiedniej klasy wyœwietlaczy. Rynkowy
sukces nowych technologii nie by³by
oczywiœcie mo¿liwy, gdyby ceny nie
spad³y do akceptowalnego przez wiêkszoœæ potencjalnych klientów poziomu.
Plazma i LCD nie stan¹ siê z dnia na
dzieñ tak tanie, jak 21-calowe telewizory,
ale oczekiwany jest jednak powa¿ny ruch
cen w dó³, i ekspansja zw³aszcza wyœwietlaczy LCD, coraz lepszych i coraz
wiêkszych. Najbardziej wymagaj¹cym
i dysponuj¹cym du¿ymi pomieszczeniami oferowane s¹ projektory (z tzw. przedni¹ projekcj¹ – tak¹ jak w kinie), przede
wszystkim w technologii DLP, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie bardzo du¿ego obrazu
o wyœmienitej jakoœci.
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