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Na jesienne 
wieczory

Tomasz Karasiƒski

P rzewa˝nie po opuszczeniu podob-
nego spotkania myÊl´: znów poka-
zano dok!adnie to, czego mo˝na si´

by!o spodziewaç. Nowe telewizory sà taƒ-
sze, majà lepsze parametry, sà bardziej 
ekologiczne itd. Tym razem by!o inaczej.
Philips stawia na wysokà jakoÊç. Zestawy
stereo z lampowymi przedwzmacniaczami,
telewizor o proporcjach 21:9, kolumny do
kina domowego o !àcznej masie 120 kg, od-
twarzacz Blu-ray w obudowie z 3-mm
szczotkowanego aluminium – to tylko kil-
ka produktów, które pokazujà, ˝e holen-
derski koncern mierzy wysoko. Ogólny
przekaz mo˝na zawrzeç w zdaniu: za pro-
dukty najwy˝szej jakoÊci zawsze trzeba za-
p!aciç, ale warto si´gnàç g!´biej do portfela,
˝eby d!ugo cieszyç si´ z zakupu.

Nie spodziewa!em si´ równie bez-
kompromisowego podejÊcia po jednym 
z najwi´kszych producentów elektroniki.
A jednak.

LED
Philips kontynuuje prace nad podÊwie-

tleniem LED w telewizorach LCD. Efekt

to coraz g´stszy podzia! na segmenty pod-
Êwietlajàce matryc´. Panel jest podzielony
na wi´kszà liczb´ prostokàtów podÊwie-
tlanych diodami. Podobnie zresztà si´
dzieje w kolejnych ods!onach systemu
Ambilight – kiedyÊ telewizory wyposa˝o-
ne w to rozwiàzanie mia!y diody tylko po
bokach, podzielone na dwa obszary – gór-
ny i dolny. Teraz wszystko zmierza ku 
temu, ˝eby w!aÊciwie ka˝da dioda by!a

autonomiczna i mog!a rzucaç na Êcian´
inny kolor. Poczàtkowo nie by!em prze-
konany do tego systemu i uwa˝a!em go za
zb´dny gad˝et. Ale badania wykazujà, ˝e 
z w!àczonym podÊwietleniem ludzki
wzrok mniej si´ m´czy. MyÊl´, ˝e ma to
sens przede wszystkim, kiedy oglàdamy
filmy wieczorem i ró˝nica jasnoÊci po-
mi´dzy ekranem a ciemnym otoczeniem
roÊnie. Kolorowe Êwiat!o rzucane na Êcia-
n´ sprawia, ˝e przejÊcie staje si´ p!ynne, 
o czym mo˝na si´ by!o przekonaç na
krótkim seansie w zaciemnionym po-
mieszczeniu.

Pod koniec wrzeÊnia Philips zorganizowa! 
w Warszawie konferencj´ prasowà. 
Prezentowa! na niej najciekawsze nowoÊci, 
które niebawem pojawià si´ w sklepach.

Flagowy telewizor Cinema 21:9
– kinowe proporcje obrazu.
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W odbiornikach linii 9700, wyposa˝o-
nych w system LED Pro, pracuje ponad
1000 diod. PodÊwietlajà obszary o du˝ej 
jasnoÊci i przygasajà w ciemnych, co prze-
k!ada si´ na znakomity kontrast i oszcz´-
dza energi´. Telewizory serii 9700 b´dà do-
st´pne z przekàtnymi 40, 46 i 52 cali. Ceny,
odpowiednio: 10499, 13999 i 15999 z!.

Cinema 21:9
Najwi´kszy z prezentowanych telewizo-

rów powsta! z myÊlà o kinomanach. Cine-
ma 21:9 jest pierwszym na Êwiecie odbior-
nikiem LCD o kinowych proporcjach 
obrazu. Ekran o rozdzielczoÊci 2560x1080
pikseli ma przekàtnà 56 cali. Jak przysta!o
na model flagowy, znajdziemy tu wszyst-
kie firmowe rozwiàzania i to w najbar-
dziej zaawansowanych odmianach: pod-
Êwietlenie Ambilight Spectra 3, Perfect 
Pixel HD i Perfect Natural Motion, 200
Hz. Czas reakcji matrycy producent okre-
Êla na 1 ms. Do tego Net TV, Wi-Fi i !àcze
DLNA. Co tu du˝o mówiç – je˝eli lubicie
filmowe wieczory w domu, to jest obecnie
jedna z najlepszych propozycji na rynku.
Jedyny mankament to cena – 19999 z!.

Blu-ray
Flagowy Blu-ray BDP9500 ma oferowaç

wspania!y obraz dzi´ki nowemu proceso-
rowi Qdeo. Eliminuje on zak!ócenia wizji
bez pogorszenia ostroÊci, nadaje obrazo-
wi g!´bi´ i poprawia kolory. Dêwi´kiem 
zajmujà si´ przetworniki c/a Burr-Brow-
na. Wszystko to w eleganckiej obudowie 
z 3-mm aluminium. JeÊli nie dysponuje-
cie nieograniczonym bud˝etem, dobra
wiadomoÊç jest taka, ˝e podobny model
BDP7500 równie˝ ma aluminiowà obu-
dow´ i, podobnie jak topowy BDP9500,
oferuje mo˝liwoÊç wyboru formatu 21:9,
16:9 lub 4:3.

Dêwi´k do kina
Najbardziej bezkompromisowym z pre-

zentowanych zestawów do kina domowego
by! HTR9900. To po prostu komplet po-
rzàdnych, du˝ych kolumn, przy których
ma!e g!oÊniki na wàskich stojakach wyglàda-
jà jak zabawki. Zestaw sk!ada si´ z czterech
pod!ogówek, dwóch monitorów, g!oÊnika
centralnego i subwoofera. Ca!oÊç obs!uguje
dopasowany wzorniczo amplituner AV.

Je˝eli jednak ktoÊ nie ma ochoty za-
gracaç salonu du˝ymi skrzyniami, mo˝e

skorzystaç z prostszych rozwiàzaƒ, jak
choçby zestaw HTS6520 z dwoma g!oÊ-
-nikami i subwooferem. 

Dla minimalistów przygotowano no-
we systemy o nazwie Soundbar – jedno-
cz´Êciowe g!oÊniki, przeznaczone do
wieszania na Êcianie, pod telewizorem.
Dzi´ki technologii Ambisound symulujà
dêwi´k przestrzenny. Szczególnie godny
uwagi jest zestaw HTS8160B wyposa˝o-
ny w odtwarzacz Blu-ray i stacj´ dokujà-
cà iPoda. Cena: 5999 z!.

Stereo
Dla zwolenników tradycyjnego stereo

przygotowano seri´ Heritage: trzy wie˝e 
z lampowymi przedwzmacniaczami. Mu-
zyk´ mo˝na odtwarzaç z p!yt CD, CD-R.
CD-RW, MP3-CD i WMA-CD lub za po-
Êrednictwem trybu USB Direct. Modele
MCM772, MCM906 i MCM909 kosztujà,
odpowiednio: 1499 z!, 2099 z! i 2899 z!.

Relacja Philips 

CoÊ dla minimalistów 
– zestaw HTS8160B.

W aluminiowej 
obudowie BDP9500 
kryjà si´ przetworniki 
Burr-Browna 
i nowy procesor Qdeo.

Na ch!odne wieczory 
– wie˝a z goràcym, 
lampowym
przedwzmacniaczem.
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