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Test odtwarzacze Blu-ray 2000-4000 z!

Blu-ray 
na powa˝nie

Robert Pliszka

Odtwarzacze 
Blu-ray 
systematycznie 
zdobywajà 
popularnoÊç 
i chyba 
ju˝ nied!ugo 
na dobre wyprà 
z rynku poczciwe DVD. 
Do tej pory prezentowaliÊmy 
urzàdzenia nale˝àce 
do sektora bud˝etowego. 
Teraz przyszed! czas 
na coÊ z wy˝szej pó!ki. 
Oto test trzech Blu-rayów z ambicjami.
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Marantz BD7004
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W sumie chodzi!o o popraw´ po-
zycji obu marek na rynku kapi-
ta!owym. Dosz!o te˝ chyba do

wymiany technologicznej, bo nagle Ma-
rantz zaczà! stosowaç podobne rozwiàzania
w dziedzinie obróbki obrazu co Denon. Czy
w zamian udost´pni! swojemu partnerowi
technologi´ przetwarzania dêwi´ku? Pewnie
kiedyÊ to sprawdzimy. Na razie przyjrzymy
si´ najnowszemu odtwarzaczowi Marantza.

Budowa i wyposa˝enie
Czym jak czym, ale wzornictwem Ma-

rantz nie rzuca na kolana. Masywny front
wyglàda imponujàco tylko na dobrze
podrasowanych zdj´ciach. W rzeczywi-
stoÊci przód BD7004 to g!ównie plastik 
i troch´ blachy. 

Wyposa˝enie jest skromne. Z funkcji
multimedialnych pozosta! Ethernet dla
us!ugi BD-Live, a zamiast USB umiesz-
czono na froncie gniazdo kart SD do od-
czytu plików JPEG i MP3.

Wn´trze, mimo nowoczesnej technolo-
gii, wcale nie wyglàda imponujàco. Uk!ad
elektroniczny rozmieszczono na kilku
p!ytkach drukowanych. Transport, wzo-
rem nap´dów komputerowych, zosta! 
zamkni´ty w masywnej blaszanej obudo-
wie. Skalowaniem obrazu SD zajmuje si´
uk!ad VRS Technology Video Scaler fir-
my Anchor Bay. G!ównà obróbk´ wizji
powierzono przetwornikowi ADV7340
Analog Devices. W sekcji audio w ka˝dym
kanale pracujà konwertery Burr-Brown
PCM1782 (24 bity/192 kHz).

Z ty!u zainstalowano, typowy dla Blu-
-rayów, zestaw z!àcz z terminalem HDMI,

gniazdem LAN, cyfrowym wyjÊciem
optycznym i koaksjalnym, wielokana!o-
wymi wyjÊciami audio oraz analogowymi
wideo kompozyt i komponent.

Menu Marantza jest przejrzyste i umo˝-
liwia dokonanie pe!nej konfiguracji 
trybów pracy. BD7004 wyposa˝ono w wy-
godny w u˝yciu korektor obrazu. Dzia!a
on w trakcie odtwarzania filmu i umo˝li-
wia regulacj´ najwa˝niejszych parame-
trów wyÊwietlania. Wystarczy wcisnàç
przycisk „mode”, by szybko ustawiç kon-
trast, nasycenie, jasnoÊç i ostroÊç, a nawet
w kilku krokach dokonaç korekcji krzy-
wej gamma.

Pilot jest prosty, wygodny i funkcjonal-
ny. Przyciski majà zró˝nicowane kszta!ty 
i sà sensownie rozmieszczone. Szkoda je-
dynie, ˝e luminescencyjne podÊwietlenie
klawiatury sprawdza si´ tylko w absolut-
nej ciemnoÊci.

Czas wczytywania Blu-rayów okaza! si´
nieznacznie d!u˝szy ni˝ u konkurentów.
Na pochwa!´ zas!uguje natomiast dobra
korekcja b!´dów. BD7004 poradzi! sobie

najlepiej z uszkodzonym egzemplarzem
„Terminatora 4”. Film z doÊç mocno 
porysowanego krà˝ka zosta! wczytany 
zadziwiajàco sprawnie i odtworzony bez
najmniejszego zaci´cia.

Obraz
Nowy Blu-ray Marantza nie jest sprz´-

tem typu „pod!àcz i oglàdaj”. To, co zo-
baczy!em zaraz po pod!àczeniu, by!o 
raczej zniech´cajàce. Obraz ciemny, wy-
ostrzony i przekontrastowany. Zmiany
ustawieƒ w menu projektora na niewiele
si´ zda!y. Dopiero po u˝yciu pok!adowe-
go korektora uda!o si´ doprowadziç
wszystko do !adu i zestaw Marantz
BD7004 plus Panasonic PT-AE 4000 za-
prezentowa! obraz jak w najlepszym cy-
frowym kinie. Tylko znajdêcie mi kino 
z takim obrazem! Barwy – idea! – porów-
nywa!em stop-klatki z kilkunastu filmów
zapisanych na krà˝kach BD, które obej-
rza!em w czasie testu, z fotosami po-
branymi ze stron internetowych. Efekt
kolorystyczny na du˝ym ekranie by!
praktycznie identyczny jak na zdj´ciach
wyÊwietlanych na profesjonalnie skali-
browanym monitorze komputera (swojà
drogà gratulacje dla Panasonica za Êwiet-
ny projektor). Imponujàce okaza!y si´
równie˝ kontrast, g!´bia oraz p!ynnoÊç 
i naturalna mi´kkoÊç wyÊwietlanego ob-
razu. To naprawd´ by!a jakoÊç profesjo-
nalnej fotografii, wykonanej wysokiej

Test odtwarzacze Blu-ray 2000-4000 z!

WyjÊcia w pe!nej poz!ocie.
Wentylatorek dzia!a tak cicho,
jakby go w ogóle nie by!o.

Jak wiadomo, Marantz zawar! ma!˝eƒstwo 
z Denonem, tworzàc holding D&M. 
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klasy lustrzankà, przeniesiona do Êwiata
ruchomych obrazów.

Z p!ytami DVD nie by!o ju˝ tak koloro-
wo. Nie znaczy to, bynajmniej, ˝e Marantz
sobie nie poradzi!. Pokaza! klas´ dost´pnà
do niedawna tylko high-endowych maszy-
nom. Jednak po seansie porównawczym
(wersja DVD kontra Blu-ray) filmu „Chan-
geling” Clinta Eastwooda zupe!nie przesz!a
mi ochota na oglàdanie DVD. To ju˝ nie
by!a ró˝nica znaczàca czy nawet ró˝nica
klasy. To by!a istna przepaÊç jakoÊciowa.

DivX-ów na Marantzu nie przetestowa!em,
by sobie nie psuç wzroku i dobrego samo-
poczucia, a pobliska wypo˝yczalnia zanoto-
wa!a niespotykanà dotàd zwy˝k´ wypo˝y-
czeƒ „niebieskich” krà˝ków.

Dêwi´k
Stereo BD7004 by!o okraszone t!ustym,

niemal monumentalnym, choç niestety
nieco rozlaz!ym basem. Marantz robi!
natomiast wra˝enie detalicznoÊcià 
i przestrzennoÊcià, choç z!udzenie
holograficznego rozplanowania po-
zornych êróde! osiàgni´to poprzez 
wyeksponowanie wysokich tonów 
i jednoczesne wycofanie Êrodka
pasma. Dlatego dêwi´ki wi´k-
szoÊci instrumentów oraz
ludzkich g!osów sta!y si´ nie-
co anemiczne.

˚ywio!em BD7004 oka-
za!a si´ prezentacja wie-
lokana!owa. Po pierw-
sze, Marantz mimo topor-
nej pracy mechanizmu okaza! si´
bardzo dobrym nap´dem. Procesor 
w amplitunerze nie tylko nie by! przez
niego ograniczony, ale Êcie˝ki dêwi´kowe
filmów zosta!y jakby nieco podrasowane.
W czasie testu odnios!em wra˝enie, ˝e
wszystko brzmia!o najg!oÊniej i najczy-
Êciej w!aÊnie na Marantzu. Co ciekawe,
dzia!o si´ tak zarówno w przypadku ko-
rzystania z po!àczenia koaksjalnego, jak 
i przy transmisji HDMI. OczywiÊcie, po-
!àczenie HDMI z pe!nà obs!ugà formatów
DTS-HD i DD Plus HD zaowocowa!o
znacznie bardziej efektownym i reali-
stycznym dêwi´kiem. U˝ytkownicy am-
plitunerów nie obs!ugujàcych standardu

HDMI mogà z powodzeniem skorzystaç 
z wyjÊç analogowych 7.1. Trzeba wtedy
zainwestowaç w osiem w miar´ przyzwoi-
tych kabelków, ale ˝eby doceniç jakoÊç
nowych formatów surround, taki wyda-
tek b´dzie konieczny. Przetworniki Ma-
rantza dzia!ajà skutecznie i szkoda rezy-
gnowaç z takiej okazji.

Konkluzja
BD7004 w pe!ni ukaza! mo˝liwoÊci for-

matu Blu-ray. Musz´ jednak przestrzec

przed jego pochopnym zakupem. Ten
sprz´t wymaga wysokiej klasy wyÊwiet-
lacza – najlepiej projektora i du˝ego ekra-
nu. Warto te˝ zadbaç o dobre nag!oÊ-

nienie domowej salki kinowej.
Dopiero w takich warun-

kach ten znakomity
odtwarzacz uka˝e

pe!ni´ swoich zalet.

Test odtwarzacze Blu-ray

Marantz BD7004
w wersji czarnej.

Pilot podÊwietlany 
delikatnà 
luminescencyjnà 
poÊwiatà.

Marantz BD7004 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 3499 z!

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: BD, BD-R/RE 2.0, DVD, 
DVD+R/-R (RW), VCD,
CD, CD-R (RW), H.264,
VC-1, MPEG2, AVCHD,
WMV, DivX, XviD, 
MP3, WMA

Rodzaje 192/24 audio, 
przetworników: 297/12 wideo
WyÊwietlanie 
bez przeplotu: +
Pasmo przenoszenia: 4 Hz - 88 kHz
Zniekszta!cenia: 0,004 %
Sygna!/szum: 115dB
WyjÊcia wideo: kompozyt (RCA),

komponent (3 RCA),
HDMI

WyjÊcia audio: stereo (RCA), 7.1 (RCA)
WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, optyczne,

HDMI
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary(w/s/g): 10,5/44/32,4 cm

Ocena

Obraz: !!!!!
D˝wi´k stereo: !!!""
D˝wi´k wielokana!owy: !!!!!
Wyposa˝enie: !!!!"
Obs!uga: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!
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W tej sytuacji planowaliÊmy
opublikowaç suplement, re-
cenzujàc jednà z holender-

skich nowoÊci. Do redakcji dotar! jednak
wielce apetyczny model flagowy, który
nie zmieÊci! si´ w kategorii do 2000 z!.
Dlatego wystartuje w wy˝szym przedzia-
le cenowym i stawi czo!a nowym konku-
rentom.

Opakowanie BDP 9500 nie zapowiada
szczególnych atrakcji. Spodziewa!em si´
znaleêç w nim urzàdzenie zbudowane
g!ównie na bazie Êwie˝ego powietrza. Ku
mojemu zaskoczeniu Philips okaza! si´
najsolidniej wykonanym êród!em w tej
grupie.

Budowa i wyposa˝enie
BDP 9500 wyglàda imponujàco. Po-

krywa z 3-mm gi´tej blachy aluminiowej
otula równie sztywnà podstaw´ monta-
˝owà. Z przodu przewidziano tylko miej-
sce dla wyÊwietlacza, szuflady, gniazda
USB i w!àcznika. Dopiero po aktywacji
urzàdzenia pojawiajà si´ podÊwietla-
ne ikonki panelu dotykowego. Umo˝li-
wiajà uruchomienie najwa˝niej-
szych funkcji. Pozosta!e sà
dost´pne z pilota.

Niestety, sterownik jest 
taki sam jak w starszych
modelach. Jego ergonomia
budzi powa˝ne zastrze˝e-
nia. Wprawdzie przyciski
rozplanowano dobrze, ale

nie sà podÊwietlane i majà niewielkie
rozmiary.

Odtwarzacz mo˝emy pod!àczyç na kil-
ka sposobów. Sygna! wideo przesy!a ter-
minal HDMI, komponent 3RCA oraz
kompozyt. Dêwi´k mo˝na transmitowaç
analogowo, przez wyjÊcie stereo i kom-
plet 7.1, lub cyfrowo – przez HDMI, z!à-
cze koncentryczne oraz optyczne. By
skorzystaç z us!ugi BD-Live, !àczymy
Philipsa z Internetem przez LAN.

Wn´trze zupe!nie nie przypomina 
taniego sprz´tu audio/wideo. Nap´d to
ekranowana, masywna jednostka. W sek-
cji audio pracujà przetworniki Burr-
-Brown PCM1754 dla ka˝dego kana!u
oddzielnie.

Sercem uk!adu wideo jest procesor
Marvell Qdeo. Oprócz progresywnego
skanowania oraz skalowania likwiduje

szumy, poprawia kontrast i zwi´ksza
szczegó!owoÊç obrazu. Ciekawostk´ 
stanowi zdublowane zasilanie. Obwody
wideo korzystajà z zasilacza impulsowe-
go, zaÊ audio – z toroidalnego transfor-
matora.

Obs!uga BDP 9500 jest dziecinnie pro-
sta. Po w!àczeniu ukazuje si´ ekran 
wyboru opcji odtwarzania z p!yty albo
pami´ci USB oraz ikona przejÊcia do pa-
nelu ustawieƒ. Menu Philipsa umo˝li-
wia, oprócz standardowej konfiguracji,
wybór trybu wyÊwietlania (w!àcznie 
z formatem 21:9 i rozdzielczoÊcià
1080p/24) oraz konfiguracj´ kana!ów
surround w przypadku korzystania 
z wielokana!owych wyjÊç audio. Roz-
dzielczoÊç wideo na z!àczu HDMI 
mo˝na tak˝e zmieniaç przyciskiem na
pilocie.

Niestety, nie przewidziano mo˝liwoÊci
regulacji podstawowych parametrów 
obrazu, takich jak kontrast, jasnoÊç czy
nasycenie. Zamiast tego mo˝emy wybraç
jedno z gotowych ustawieƒ dla ró˝nych
typów materia!u wizyjnego.

Poza p!ytami DVD i BD Philips radzi
sobie z multimedialnymi plikami, zapi-
sanymi w pami´ciach USB. Sprawdza
si´ zarówno jako przeglàdarka zdj´ç
JPEG, jak i odtwarzacz DivX-ów oraz
empetrójek. Ciekawym udogodnie-

Test odtwarzacze Blu-ray 2000-4000 z!

Philips BDP 9500

Na froncie jeden przycisk 
i panel dotykowy. 
Bez pilota 
wiele nie zdzia!amy.

Philips zrobi! nam psikusa, bo zaraz 
po ukazaniu si´ ostatniego grupowego testu
Blu-rayów (HFiM 10/2009) odnowi! katalog. 
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niem, zw!aszcza w przypadku wyÊwie-
tlania w proporcjach 21:9, jest funkcja
przenoszenia napisów. Za pomocà 
pilota mo˝na je przesuwaç w gór´ lub 
w dó! ekranu.

Philips najszybciej wczytywa! menu
krà˝ków BD. Jednak korekcja b!´dów 
kula!a i z mocno porysowanym „Ter-
minatorem 4” nie radzi! sobie najle-
piej. Ale mimo irytujàcych szarpni´ç 
i kilku zatrzymaƒ obrazu uda!o mi si´
obejrzeç film do koƒca. Odczyt danych 
z pendrive’a okaza! si´ bezb!´dny, a zapi-
sane na nim pliki w rozmaitych forma-
tach audio i wideo oraz cyfrowe zdj´cia
by!y odtwarzane znacznie sprawniej ni˝ 
z p!yt DVD-/+R/RW.

Obraz
BDP 9500 dysponuje wyjàtkowà !a-

twoÊcià wyciàgania wszystkiego co naj-
lepsze z p!yt DVD, a nawet pod!ych
DivX-ów, przy jednoczesnym doÊç 
skutecznym ukrywaniu ich wad. Skalo-
wanie obrazu dzia!a znakomicie. Dopie-
ro z bliska i na bardzo du˝ym ekranie
widaç szmery t!a i rozmywanie pikseli.
Czerƒ, kontrast i nasycenie – tutaj nie
ma si´ do czego przyczepiç. Technologia
firmy Marvell dzia!a zgodnie z zapew-
nieniami.

P!yty Blu-ray to oczywiÊcie inna his-
toria i jakoÊç obrazu dla DVD nieosià-
galna. BDP 9500 ró˝nic´ mi´dzy forma-
tami przekazaç potrafi!, jednak o prze-
paÊci nie by!o jeszcze mowy. Na dodatek
okaza!o si´, ˝e w prezentowaniu dobro-
dziejstw technologii HD ten, skàdinàd
Êwietny odtwarzacz nieco przesadza!.
Chodzi g!ównie o ostroÊç. W moim 
odczuciu zosta!a ona zanadto podbita,
przez co uwag´ widza anga˝ujà wyeks-
ponowane szczegó!y t!a. Na du˝ym
ekranie bez problemu mo˝na by!o poli-
czyç cegie!ki domów w Sienie (Bond –
„Quantum of Solace”), czy oceniç jakoÊç
makija˝u Angeliny Jolie („Changeling”).
Ta nadnaturalna detalicznoÊç by!a
wprawdzie efektowna, ale na d!u˝szà
met´ zaczyna!a m´czyç wzrok. Oczywi-
Êcie, mo˝na wyostrzanie obni˝yç w wy-
Êwietlaczu lub projektorze, ale np. pod-
czas pracy w trybie 1080p/24 ta funkcja
mo˝e byç zablokowana.

Dlatego nie polecam BD 9500 do 
pracy z wyÊwietlaczami o bardzo du˝ych
przekàtnych, a ju˝ na pewno nie w ins-
talacjach z projektorem Full-HD. Je˝eli
jednak mamy 40-calowe LCD lub 42-ca-
lowà plazm´, Philips mo˝e si´ okazaç
strza!em w dziesiàtk´. Wybitna szcze-
gó!owoÊç doda obrazowi dynamiki, 
a znakomity kontrast, poziom czerni 
i wierne odwzorowanie barw zagwaran-
tujà udane projekcje.

Dêwi´k
Niemal po audiofilsku potraktowana

sekcja audio zaowocowa!a dobrym
brzmieniem. W stereo dêwi´k jest ogól-
nie zwarty, detaliczny i zrównowa˝o-
ny. Pozostaje mi!y dla ucha niezale˝nie
od repertuaru. Tryb wielokana!owy wy-
pada nawet lepiej. Co prawda przestrzeƒ
mi´dzy g!oÊnikami mog!aby byç rysowa-
na nieco precyzyjniej, a bas mieç lepszà
definicj´, ale pami´tajmy, ˝e to tylko nie-
drogi odtwarzacz AV, a nie wyrafino-
wane êród!o klasy hi-end. Jako nap´d
HDMI Philips nie wprowadza do syg-
na!u cech szczególnych, pozwalajàc pro-
cesorowi AV zaprezentowaç si´ od naj-
lepszej strony. JeÊli jednak amplituner
nie ma wejÊcia HDMI, warto skorzystaç 
z po!àczenia analogowego i zainwesto-
waç w osiem kabli. Niskostratne formaty
surround sà tego warte. Dynamika, roz-
dzielczoÊç i naturalnoÊç osiàgajà tu 
poziom niedost´pny zwyk!ym DTS 
i DD-AC3.

Konkluzja
BDP 9500 to kolejny udany odtwa-

rzacz Philipsa. Spokojnie mo˝e kon-
kurowaç z dro˝szymi urzàdzeniami spe-
cjalistów od techniki A/V. Oby tak dalej.
W koƒcu warto, by jakaÊ europejska

marka mia!a coÊ do powiedzenia na 
zdominowanym przez Azjatów rynku
elektroniki konsumenckiej.

Test odtwarzacze Blu-ray 2000-4000 z!

Philips 
BDP 9500 
prezentuje si´ 
gustownie
na modnym 
mebelku.

Philips BDP 9500 
Dystrybucja: Philips Polska
Cena: 2199 z!

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: BD, BD-R/RE 2.0, DVD, 
DVD, DVD+/- R(RW),
DivX, VCD, CD, 
CD-R/RW, H.264, VC-1,
MPEG2, DivX, AVCHD,
WMV, XviD, MP3, WMA 

Rodzaje 192/24 audio 
przetworników: 150/12 wideo
WyÊwietlanie 
bez przeplotu: +
Pasmo przenoszenia: bd
Zniekszta!cenia: bd
Sygna!/szum: 120 dB
WyjÊcia wideo: kompozyt (RCA),

komponent (3 RCA),
HDMI

WyjÊcia audio: stereo (RCA), 5.1 (RCA)
WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, optyczne,

HDMI
WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary(w/s/g): 9,1/43,7/26,8 cm

Ocena

Obraz: !!!!!
D˝wi´k stereo: !!!!"
D˝wi´k wielokana!owy: !!!!"
Wyposa˝enie: !!!!!
Obs!uga: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!
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N ie oznacza to jednak urzàdzenia
bud˝etowego, przeznaczonego
do sprzeda˝y w sklepach z pral-

kami, mro˝onkami i proszkiem do pie-
czenia.

Yamaha to firma doÊç konserwa-
tywna. Wprawdzie nowoÊci prezentuje
cz´sto, ale innowacje dotyczà g!ów-
nie kwestii technicznych, ewentualnie
dodatkowego wyposa˝enia lub nowych
funkcji. Wzorniczo mamy status quo 
od lat. Nawet wprowadzenie nowego
formatu nie zmieni!o podejÊcia projek-
tantów.

Budowa i wyposa˝enie
Obudow´ BD-S1065 wzi´to chyba ze

starych zapasów. Identycznie wyglàda!y
odtwarzacze DVD Yamahy. DoÊç gruby,
choç niestety plastikowy front mieÊci 
tylko kilka niezb´dnych przycisków, szu-
flad´ i wyÊwietlacz. Blacha obudowy to
cienka standardowa wyt!oczka.

Skromny wyglàd idzie w parze
ze skromnym wyposa˝eniem.
BD-S10650 jest wprawdzie od-
twarzaczem wieloformatowym,
ale obs!uguje wy!àcznie materia!
zapisany na p!ytach. Gniazdo
USB wstydliwie ukryto z ty!u. Nic

dziwnego, s!u˝y bowiem jedynie do 
uaktualniania oprogramowania i posze-
rzania mo˝liwoÊci urzàdzenia poprzez
tajemniczà funkcj´ Virtual Package. ˚ad-
nych DivX-ów czy empetrójek z pami´ci
masowej nie odtworzymy. Widaç w kwa-
terze g!ównej Yamahy uznano, ˝e skoro
USB dla multimediów montuje si´ za-
zwyczaj w amplitunerach, to nie ma 
sensu dublowaç go w odtwarzaczu.

Je˝eli chodzi o mo˝liwoÊci pod!àcze-
nia, otrzymujemy charakterystyczny dla
formatu BD zestaw gniazdek: wyjÊcia
analogowe audio, dwu- i wielokana!owe,
analogowy komplet wizyjny: komponent
i kompozyt, gniazda cyfrowe optycz-
ne i koaksjalne oraz terminal HDMI. 

Z us!ug BD-Live i BonusView mo˝emy
skorzystaç dzi´ki standardowemu z!àczu
Ethernet.

Wn´trze Yamahy nie przedstawia si´
jakoÊ wyjàtkowo atrakcyjnie. Zasilacz
jest impulsowy, a elektronika rozloko-
wana na kilku p!ytkach drukowanych.
Sekcj´ audio oddzielono od obwodów
wideo. Jak na ten przedzia! cenowy jest
ca!kiem rozbudowana, choç takiego
technologicznego bogactwa jak w Philip-
sie nie doÊwiadczymy.

Menu okazuje si´ do bólu proste. Jego
funkcjonalnoÊç ogranicza si´ jednak do
wyboru najwa˝niejszych parametrów
wyÊwietlania, podstawowych trybów
pracy i konfiguracji dêwi´ku wielokana-
!owego. Wybór rozdzielczoÊci na wyjÊciu
HDMI jest tak˝e mo˝liwy bezpoÊrednio 
z pilota. Ten, niestety, jest niewygodny.
Podobnie jak w przypadku Philipsa, u˝y-
wanie go w ciemnoÊci jest w zasadzie 
niemo˝liwe bez treningu.

Odczyt danych z p!yt CD i DVD oka-
za! si´ szybki i precyzyjny. Podobnie 
by!o z Blu-rayem. Menu b!´kitnych dys-
ków rzadko wczytywa!o si´ d!u˝ej ni˝
minut´. Yamaha poleg!a tylko na uszko-
dzonym egzemplarzu „Terminatora 4”.
Wprawdzie menu pojawi!o si´ szybko,
ale w po!owie filmu BD-S1065 si´ zbun-
towa! i odmówi! wyt´˝onej pracy nad
rozszyfrowywaniem zawartoÊci sfatygo-
wanej p!yty.

Test odtwarzacze Blu-ray 2000-4000 z!

Yamaha BD-S1065

Gniazdka bez z!otka. 
USB – tylko do wgrywania 
uaktualnieƒ.

Yamaha przyj´!a format Blu-ray 
bez wielkiego rozg!osu. Japoƒski koncern 
zaczà! po prostu produkowaç odtwarzacze BD,
które wypar!y z katalogu przestarza!e ju˝ DVD.
Model BD-S1065 jest jak dotàd najtaƒszym
Blu-rayem w katalogu.
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Obraz
Yamaha ma pewnà cech´ obrazu, 

którà bardzo lubi´. To analogowa mi´k-
koÊç, polegajàca na delikatnym rozmy-
ciu konturów. Dzi´ki temu BD-S1065
nie przyciàga uwagi szczegó!ami t!a i po-
zwala si´ skupiç na rozwoju filmowej 
akcji. P!yty DVD tylko zyskiwa!y na ta-
kiej prezentacji. Wady obrazu w stan-
dardowej rozdzielczoÊci by!y na tyle
sprytnie maskowane, ˝e z przyjemnoÊcià
oglàda!o si´ na du˝ym ekranie nawet ty-
tu!y o doÊç pod!ej technicznie realizacji.

Na zmi´kczeniu wizji ucierpia! tro-
ch´ kontrast. Odnios!em wra˝enie,
˝e ekran przys!oni!a delikatna
mgie!ka, a w bardzo ciemnych sce-
nach szczegó!y t!a by!y zamasko-
wane. Równie˝ barwy wyda!y mi
si´ zbyt stonowane. Próba pod-
ciàgni´cia nasycenia w projek-
torze owocowa!a odchy!kami
od prawid!owej równowagi
kolorystycznej. 

Nale˝y jednak wyraênie podkreÊliç, ˝e
te niedociàgni´cia b´dà zauwa˝alne tyl-
ko w instalacjach z du˝ym ekranem 
i wysokiej klasy projektorem Full-HD.
W przypadku przyzwoitej klasy telewi-
zora LCD lub nawet plazmy raczej nikt
na takie szczegó!y nie zwróci uwagi, 
a mi´kkoÊç obrazu mo˝e tylko zwi´kszyç
komfort oglàdania filmów, kiedy ko-
rzystamy z nadmiernie wyostrzonego
wyÊwietlacza ciek!okrystalicznego.

Dêwi´k
Mimo ˝e Yamaha nie przechwala si´

zbytnio podzespo!ami u˝ytymi w sekcji
audio, jej Blu-ray spisywa! si´ zaskakujàco
dobrze w dziedzinie odtwarzania dêwi´ku
stereo. Nie by!o tutaj wstydu, jak˝e cz´ste-
go w przypadku wieloformatowych êróde!
w podobnej cenie. Generalnie BD-S1065
w trybie Pure Direct zaprezentowa! dyna-
miczne i zrównowa˝one brzmienie. Ste-
reofonia okaza!a si´ wi´cej ni˝ poprawna,
a mocny, konturowy bas zas!uguje na sa-
me pochwa!y, jeÊli weêmiemy pod uwag´
przeznaczenie i cen´ sprz´tu. 

Zastanawia!em si´, czy sytuacja po-
wtórzy si´ w dêwi´ku wielokana!owym.

Jako nap´d Yamaha spisa!a si´ bez za-
rzutu. Zarówno na HDMI, jak z!àczu 
koaksjalnym odtwarzacz nie ogranicza!
mo˝liwoÊci procesora. Dopiero w przy-
padku wyjÊç 7.1 sytuacja uleg!a po-
gorszeniu. Brzmienie straci!o na dy-
namice i otwartoÊci. Odnios!em wra˝e-
nie, jakby ka˝dy kana! gra! oddziel-
nie. Dêwi´k dochodzi! z przodu, z boku 
i z ty!u, ale jednorodnego przekazu aku-
stycznego nie uda!o si´ uzyskaç. Dla-
tego w kinie domowym zdecydowanie
polecam po!àczenie cyfrowe. Wtedy

wi´kszoÊç amplitunerów,
majàc za partnera DB-S1065,

zabrzmi o wiele lepiej.

Konkluzja
BD-S1065 nie jest jeszcze urzà-

dzeniem wybitnym i zapewne ko-
lejne generacje Blu-rayów Yamahy

b´dà coraz lepsze. Je˝eli jednak 

korzystacie z telewizora LCD, a poza 
dobrym obrazem zale˝y Wam na przy-
zwoitym dêwi´ku, ju˝ teraz zwróçcie na
niego uwag´.

Test odtwarzacze Blu-ray 2000-

Yamaha BD-S1065 
w wykoƒczeniu tytanowym.

Yamaha BD-S1065
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 2349 z!

Dane techniczne

Odtwarzane formaty: BD, BD-R/RE 2.0, DVD,  
DVD+/-R(RW), VCD,
CD, CD-R/RW, MPEG2,
AVCHD, WMV, DivX,
XviD, MP3, WMA

Rodzaje 192/24 audio, 
przetworników: bd/bd wideo
WyÊwietlanie 
bez przeplotu: +
Pasmo przenoszenia: 2 Hz - 44 kHz
Zniekszta!cenia: 0,0028 %
Sygna!/szum: 115dB
WyjÊcia wideo: kompozyt (RCA),

komponent (3 RCA),
HDMI

WyjÊcia audio: stereo (RCA), 
7.1 (RCA)

WyjÊcia cyfrowe: koaksjalne, optyczne,
HDMI

WyjÊcie s!uchawkowe: -
Wymiary(w/s/g): 9,68 /43,5/31,6 cm

Ocena

Obraz: !!!!"
D˝wi´k stereo: !!!!"
D˝wi´k wielokana!owy: !!!!"
Wyposa˝enie: !!!""
Obs!uga: !!!""
JakoÊç/cena: !!!""

Plastikowy pilot.
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