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Test zestaw AV

Chyba najbardziej zawalonymi 
robotà ludêmi w Êwiecie 
elektroniki u˝ytkowej 
sà pracownicy dzia!u 
badawczo-rozwojowego LG. 
Nowe modele telefonów 
komórkowych, telewizorów 
i urzàdzeƒ AV sà wystrzeliwane 
z pr´dkoÊcià kulomiotu 
i wszystko wskazuje na to, 
˝e Koreaƒczycy postawili sobie 
za punkt honoru byç Êwiatowym 
liderem w tej bran˝y, 
o ile ju˝ im si´ to nie uda!o. 
A niech sobie b´dà. 
Najwa˝niejsze, ˝eby w Êlad 
za iloÊcià sz!a jakoÊç. 

Mariusz Zwoliƒski 
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N a szcz´Êcie nowe zestawy kina
domowego LG, pomimo niskiej
ceny, niewiele majà wspólnego 

z tandetnà masówkà. Âwiadczy o tym naj-
nowszy HB954PB.

Budowa 
Jak widaç na za!àczonym obrazku, 

w sk!ad zestawu wchodzi jednostka cen-
tralna, pi´ç g!oÊników i subwoofer. Majàc
na uwadze cen´ urzàdzenia, trudno za te
pieniàdze oczekiwaç fajerwerków, ale 
w HB954PB zamontowano nap´d Blu-ray
i nie jest to jedyna niespodzianka, jakà
ukryto w Êrodku.

Jednostka centralna nie jest, na szcz´-
Êcie, naleÊnikowatym gad˝etem do domku
lalki Barbie, lecz solidnym i doÊç
ci´˝kim urzàdzeniem. Na
pierwszy rzut oka front
HB954PB jest wolny od nazw
dekoderów, jednak uwa˝ne
ogl´dziny ujawni!y d!ugà li-
st´ symboli wymalowanych
ciemnà farbà, tylko o ton ja-
Êniejszà od czarnego t!a. Czy-
li wilk (marketingowcy) syty
i owca (esteci) ca!a. 

Przedni panel, wykonany 
z wysokiej jakoÊci plastiku,
podzielono na trzy segmen-
ty: z lewej strony znajdzie-
my maskownic´ transportu, 
z prawej – punktowy wyÊwie-
tlacz, a pomi´dzy nimi wysu-
wanà stacj´ dokujàcà iPoda.
Posiadacze tej „kultowej”
emeptrójki w!aÊnie przyosz-
cz´dzili kilka setek. Na prawo
od displayu widnieje poten-
cjometr g!oÊnoÊci, a nad nim
– panel dotykowy z podÊwietlanymi
ikonkami, symbolizujàcymi przyciski i se-
lektor êróde!. To rozwiàzanie tyle˝ ciekawe,
co rzadko spotykane w sprz´cie AV. Jest to
dla mnie o tyle niezrozumia!e, ˝e telefony
komórkowe z dotykowymi ekranami sà
dost´pne od kilku lat. 

Nad potencjometrem znalaz!o si´ jesz-
cze miejsce na gniazdo USB, do którego
mo˝na pod!àczyç zewn´trzny twardy dysk,
pendrive lub odtwarzacz MP3. Jak dotàd –
na bogato.

Rzut oka do zakrystii nieco studzi entu-
zjazm, a dzieje si´ to za sprawà spr´˝ynko-
wych zacisków g!oÊnikowych. MyÊla!em,
˝e ta spuÊcizna low-endu odesz!a w prze-
sz!oÊç wraz z XX wiekiem, a tu taka sku-
cha. Na szcz´Êcie to jedyne zastrze˝enie,
jakie zg!aszam pod adresem gniazd. Jed-
nostka centralna HB954PB oferuje za-
dziwiajàcà iloÊç z!àcz, oczywiÊcie jak na
kombajn AV. Zaraz za kratkà wentylatora
znalaz!em optyczne i koaksjalne wejÊcia
cyfrowe, analogowe 3,5-mm wejÊcie au-

dio, opisane jako „portable”, par´ kla-
sycznych RCA, komputerowy LAN oraz
dwa wejÊcia HDMI. JeÊli uwzgl´dniç wej-
Êcia na froncie, to kombajn LG mo˝e
Êmia!o pretendowaç do miana centrum
domowej rozrywki. Natomiast z wyjÊcia-
mi ju˝ tak dobrze nie jest – tylko jedno
HDMI oraz analogowe z!àcza wideo:
kompozyt i komponent.

Po zdj´ciu pokrywy doszed!em do
wniosku, ˝e nieszcz´sne spr´˝ynki to wy-
padek przy pracy. Ca!e chassis skr´cono
ze stalowych blach, a plastikowy front jest
tylko do niego przymocowany i nie stano-
wi elementu konstrukcyjnego.

Wn´trze jednostki centralnej podzielo-
no na cztery sektory. Jeden zaanektowa!
ekranowany transport Blu-ray. Pod nim
umieszczono modu! z uk!adami sterujà-
cymi. BezpoÊrednio za nap´dem roz!o˝y-
!a si´ du˝a p!ytka z sekcjà cyfrowà. Spo-
Êród kilku uk!adów scalonych uwag´
przyciàgajà dwa procesory Silicon Image 
z serii VastLine, odpowiedzialne za ob-
róbk´ wideo (ze skalerem 1080p), oraz
spora koÊç NEC-a, zawierajàca dekodery
dêwi´ku przestrzennego. 

Kolejnà p!ytk´, z sekcjà wzmacniaczy,
przymocowano bezpoÊrednio do wyjÊç g!o-
Ênikowych. Kilka tranzystorów, le˝àcych
wprost na niej, dociÊni´to odlewanym ra-
diatorem, nie mog!em wi´c nawet spraw-
dziç ich symboli.

Ostatnim elementem 
wn´trza jednostki centralnej
HB954PB jest zasilacz. Do-
dam, ˝e rozbudowany. Po-
prowadzono osobne odczepy
do transportu, sekcji cyfro-
wej, koƒcówek mocy i stacji
dokujàcej iPoda. Na tym po-
ziomie cenowym to prawdzi-
wy ewenement.

Do!àczone do zestawu g!oÊ-
niki mogà si´ podobaç lub
nie, ale na pewno nikogo 
nie pozostawià oboj´tnym.
Pierwszà kontrowersj´ wzbu-
dzajà kszta!ty, jako ˝ywo
przypominajàce smuk!e kie-
liszki. Drugà – dziwne, opa-
lizujàce „coÊ” zalegajàce „na
dnie”. Efekt ten osiàgni´-
to, malujàc czarne fronty
opalizujàcà farbà i przykry-

Test zestaw AV

Tak, niestety, 
wyglàdajà wszystkie 
gniazda g!oÊnikowe. 

Najwi´cej miejsca zajmuje
zasilanie. Nie bez powodu. 
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wajàc wypuk!ymi panelami z przezroczys-
tego akrylu. 

We wszystkich g!oÊnikach pracujà te 
same przetworniki: 7-cm polipropyle-
nowe Êredniotonowce oraz jedwabne ko-
pu!ki o Êrednicy 25 mm. O ile satelitki 
i g!oÊnik centralny nie kryjà ˝adnych nie-
spodzianek, to nad frontami ktoÊ sporo
g!ówkowa!, w dodatku z dobrym efektem.
Otó˝ g!oÊniki g!ówne systemu LG sk!a-
dajà si´ z trzech cz´Êci: kolumny w!aÊci-
wej, podkolumnia w postaci stalowej rury
i okràg!ej, wype!nionej balastem podsta-
wy. W trakcie monta˝u skr´ca si´ ze sobà
wszystkie cz´Êci, przewleka przez rur´ 
kable biegnàce od w!aÊciwej kolumny 
i spina z zaciskami g!oÊnikowymi (spr´-
˝ynki!) w podstawie. Ca!oÊç jest stabilna,
a dzi´ki starannemu wykonaniu prak-
tycznie nie widaç ˝adnych po!àczeƒ. 
A propos: obwàcha!em kolumny ze
wszystkich stron i nie znalaz!em sposobu,
by dostaç si´ do Êrodka. Trudno, ˝ycie to-
czy si´ dalej.

Ostatnim elementem systemu jest pa-
sywny subwoofer. Tak˝e i on skrz´tnie
skrywa tajemnice swego wn´trza. Dlatego,
zamiast opisywaç rozwiàzania techniczne,
zwróc´ Waszà uwag´ na otwór bas-reflek-
su – nie jest niczym zabezpieczony, co
mo˝e stanowiç pokus´ nie do odparcia
dla wolno chodzàcych chomików i innych
gryzoni. O tak, one na pewno poznajà bu-
dow´ niskotonowca. Szkopu! w tym, ˝e
si´ swà wiedzà nie podzielà.

Wyposa˝enie i obs!uga
HB954PB dotar! do mnie po testach 

w jakiejÊ innej redakcji, doszcz´tnie ogra-
biony ze wszystkiego, co si´ da!o za-
braç. Osta!y si´ jedynie kable g!oÊnikowe

(o nich za chwil´) i pilot – rzecz jasna bez
baterii. O czymÊ takim jak instrukcja 
mog!em tylko pomarzyç. Jednak zanim
Êciàgnà!em „manuala” ze strony produ-
centa, uda!o mi si´ samodzielnie pod!à-
czyç i skonfigurowaç urzàdzenie. Choç
kombajn LG oferuje doÊç rozbudowane
menu, jest ono na tyle przejrzyste, ˝e póê-
niej tylko doczyta!em w instrukcji, czy
czegoÊ nie pominà!em.

Jak wspomnia!em, zestaw zawiera
transport Blu-ray. Naturalnà konsekwen-
cjà tego stanu rzeczy sà dekodery dêwi´ku

przestrzennego, których list´ znajdziecie 
w tabelce z danymi. Poza tym HB954PB
ma kilka fabrycznych ustawieƒ surround,
wywo!ywanych w zale˝noÊci od tego, czy
na tacce wylàdowa! film, koncert czy coÊ
zupe!nie innego.

NowoÊcià wÊród kombajnów AV, ofe-
rowanà przez LG, jest mo˝liwoÊç pod!à-
czenia do Internetu. JeÊli dysponujecie
routerem, mo˝ecie skorzystaç ze z!àcza

LAN i wejÊç bezpoÊrednio do serwisu
YouTube. Wprawdzie oglàdanie na du˝ej
plazmie radosnej twórczoÊci rejestrowa-
nej telefonem komórkowym mo˝e ucho-
dziç za nowà dyscyplin´ sportów ekstre-
malnych, ale równie˝ wytwórnie zamiesz-
czajà tam oficjalne materia!y filmowe,
tak˝e w jakoÊci HD. 

Do!àczone do systemu druciki stanowià
obelg´ dla ka˝dego szanujàcego si´ kino-
mana i teraz ju˝ si´ nie dziwi´, ˝e mój 
poprzednik ich nie „zagospodarowa!”.
Cienkie, wiotkie przewody by!yby mo˝e
przydatne do prowizorycznej naprawy
lampek choinkowych, ale do przesy!ania
sygna!u nadajà si´ jak ryba do p!uga. 
Z drugiej strony, w spr´˝ynkowe zaciski
wejdà tylko druciki gruboÊci zapa!ki. JeÊli
po tym teÊcie skusicie si´ na HB954PB,
sugeruj´ wymian´ okablowania g!oÊniko-
wego. Wszystko b´dzie lepsze od fabrycz-
nego.

I jeszcze jedno: dane techniczne doty-
czàce mocy urzàdzenia, spisane z instruk-
cji, osobiÊcie traktuj´ w kategoriach ˝y-
czeniowych.

Obraz i dêwi´k
W materia!ach reklamowych LG chwali

si´, ̋ e brzmienie systemu HB954PB dostra-
ja! sam Mark Levinson. Mo˝e i tak by!o 
w laboratorium, ale gdy na drodze sygna!u
stan´!y owe nikczemne druciki, ca!y mi-
sterny plan diabli wzi´li. Co tu du˝o gadaç,
brzmienie dalekie by!o od zachwytów. 
Owszem, wyst´powa!y efekty przestrzenne, 
a êród!a pozorne mia!y zdefiniowane miej-
sce na scenie, ale ca!oÊç przys!ania!a jakaÊ
pó!przeêroczysta mgie!ka. 

Gdy dogrzeba!em si´ do dna szuflady 
z audiofilskimi utensyliami i znalaz!em
par´ cienkich, niedrogich przewodów 
Jamo z miedzi beztlenowej, na prób´ pod-
!àczy!em je do g!oÊników g!ównych. 
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Test zestaw AV

To nie popielniczka, 
lecz stacja dokujàca iPoda. 

Poza jakoÊcià 
„terminali g!oÊnikowych” 
nie ma powodów do narzekaƒ. 
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Mo˝ecie mi wierzyç, ˝e ró˝nica w brzmie-
niu z nawiàzkà rekompensuje dodatkowy

wydatek. W urzàdzeniu
LG drzemie spo-

ry potencja!, ale
trzeba mu daç
szans´. Nato-
miast w kwestii
obrazu wàtpli-
woÊci nie mia-
!em ˝adnych.

To, co zaprezento-
wa! koreaƒski kom-
bajn, zas!ugiwa!o na
bardzo wysokie noty. 
O wy˝szoÊci Blu-raya

nad p!ytami DVD wypo-
wiada! si´ nie b´d´, bo sà to oczywiste
oczywistoÊci. Dla mnie wyznacznikiem
klasy urzàdzenia by! obraz z p!yt DVD,

teoretycznie (jako prze˝ytek) trakto-
wanych po macoszemu. HB954PB ofero-
wa! obraz na poziomie porzàdnych 
odtwarzaczy DVD, a dla kombajnów
wr´cz abstrakcyjnym. Gradacja detali t!a
by!a wzorowa, zaÊ p!ynnoÊç ruchu nie
pozostawia!a najmniejszego pola do kry-
tyki. Jedyne zastrze˝enia dotyczy!y nasy-
cenia kolorów. Owszem, barwy by!y 
pe!ne, soczyste, ale troch´ brakowa!o
subtelnoÊci poÊrednich odcieni, zw!asz-
cza czerni i szaroÊci. KtoÊ powie, ˝e si´
czepiam, ˝e to tylko wielofunkcyjne
urzàdzenie masowego ra˝enia i... b´dzie
mia! racj´. Kosmiczna bitwa otwierajàca
III cz´Êç „Gwiezdnych wojen” wypad!a
znakomicie.

Konkluzja
W!aÊciwie nic wi´cej nie trzeba doda-

waç. Wymieƒcie kable g!oÊnikowe, kupcie
butelk´ dobrego wina i cieszcie si´ ˝y-
ciem. Tak po prostu.

Test zestaw AV

LG HB954PB  
Dystrybucja: LGE Poland
Cena: 2499 z! 

Dane techniczne

Jednostka centralna:

Moc: 5 x 155 W (4 omy), 
subwoofer 225 W 
(3 omy)

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Sygna!/szum: 100 dB
Dynamika: 95 dB 
Zniekszta!cenia: 0,008% 
Dekodery: Dolby True HD, 

Dolby Digital Plus, 
dts-HD, Dolby Digital,
dts, Dolby ProLogic II 

Progressive scan: tak
AM/FM/RDS: -/+/+ 
Odtwarzane formaty: BD-ROM, DVD-Video,

DVD+/-RW, DivX, 
CD, CD-R(RW), 
MP3, WMA, JPEG

Akceptowane 
karty pami´ci: brak 
WejÊcia: audio (3,5 mm, RCA,

koaksjalne, optyczne),
USB, iPod, LAN, 
HDMI x 2, antena

WyjÊcia: wideo (kompozyt,
komponent), HDMI 

Pilot programowalny: tak 
WyjÊcie s!uchawkowe: brak
Wymiary (w/s/g): 7,6/43/38 cm 
Masa: 4,8 kg

G!oÊniki: g!ówne centralny  efektowe    subwoofer
Impedancja: 4 omy 4 omy 4 omy 3 omy
Pasmo przenoszenia: b.d. b.d. b.d.    b.d.  
Wymiary (w/s/g): 126,5/30/30 cm 10,5/37/88 cm 27/11,5/13,2 cm 40,5/21,6/36 cm
Masa: 5 kg 1 kg 0,8 kg 7,3 kg

Pilot nie jest
szczytem
wyrafinowania, 
ale obs!uguje
telewizory innych
marek.
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