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System

2GWZDU]DF]�%OX�UD\��� Philips BDP7300

*ïRĂQLNL�JïöZQH��� Usher V-603 

*ïRĂQLN�FHQWUDOQ\��� Usher S-525 

*ïRĂQLNL�HIHNWRZH��� Usher S-525 

6XEZRRIHU��� Velodyne CHT-10Q
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Budowa
Zmiany zasz!y tak"e w stylistyce przed-

nich paneli. Fronty zosta!y podzielone na 
dwie cz#$ci, z których górn% szczelnie za-
s!ania plaster ciemnego akrylu. W jego ob-
r#bie, prócz wy$wietlacza, znalaz!o si# kil-
ka przycisków, g!ówny w!%cznik sieciowy, 
przycisk aktywuj%cy tryb „Pure Direct” 
oraz gniazdko do pod!%czenia mikrofo-
nu kalibracyjnego. Doln% cz#$& przedniej 
$cianki wykonano z plastiku przypomina-
j%cego szczotkowane aluminium. Jedyne 
pokr#t!o na froncie to potencjometr g!o-
$no$ci. Na lewo od niego ulokowano m.in. 
z!ocone gniazdo s!uchawkowe, selektor 
'róde! oraz cztery du"e przyciski opisane 
jako „Scene”. Daj% one bezpo$redni dost#p 
do najcz#$ciej wybieranych 'róde!. I o ile 
front RX-V667 mo"na nazwa& ascetycz-
nym, to z ty!u panuje rozpasanie.

Mo"na tu pod!%czy& kilkana$cie urz%-
dze( audio i wideo. Wprawdzie gniazda po-
grupowano do$& przypadkowo, ale umiesz-
czenie wyj$& na ja$niejszych polach u!atwia 
operowanie kablami.

Zgodnie z obowi%zuj%cymi standardami 
RX-V667 umo"liwia pod!%czenie siedmiu 
g!o$ników efektowych i dwóch subwoofe-
rów, ale to nie wszystko. O ile zrezygnuje-
my z tylnych surroundów, wolne wyj$cia 
mog% zasili& g!o$niki g!ówne w bi-ampin-
gu. Obok zakr#canych terminali znajdzie-
my dwa gniazdka spr#"ynkowe. W zasadzie 
s!u"% one do nag!o$nienia drugiej strefy, ale 

mo"na je te" wykorzysta& do zainstalowa-
nia dodatkowej pary przednich g!o$ników, 
opisanych jako „Presence”.

We wn#trzu widzimy spory transfor-
mator rdzeniowy. Reszt# zasilacza, wraz  
z dwoma elektrolitami Yamahy, umiesz-
czono na du"ej p!ytce, u!o"onej na spo-
dzie urz%dzenia. Nad nim zamontowano 

kilka p!ytek z uk!adami analogowymi,  
a na samej górze – sekcj# cyfrow%. Za ob-
róbk# $cie"ki d'wi#kowej odpowiedzialny 
jest du"y uk!ad scalony Texas Instruments 
zawieraj%cy m.in. dekodery d'wi#ku HD 
(Dolby TrueHD, dts HD). We wszystkich 
kana!ach pracuj% konwertery Burr Brown 
24 bity/192 kHz. Gotowy sygna! tra)a do 

dziewi#ciu ko(cówek mocy zbudowanych 
na tranzystorach Sankena (A1695/C4468). 
Obróbk% wizji zajmuje si# scalak Analog 
Devices ADV7800, który wraz z czterema 
ko$&mi Silicon Image VastLane umo"liwia 
konwersj# dowolnego sygna!u analogowe-
go do postaci cyfrowej oraz przeskalowanie 
obrazu do rozdzielczo$ci 1080p. 

Yamah# przygotowano tak"e do obs!ugi 
realizacji trójwymiarowych, ale to na razie 
mo"na potraktowa& jako pie$( przysz!o$ci.

Do!%czony w standardzie pilot ilo$ci% 
przycisków mo"e przy&mi& nawet zaawan-
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sowany kalkulator in"ynierski. Na szcz#-
$cie te steruj%ce g!o$no$ci% znalaz!y si# pod 
kciukiem. Pos!ugiwanie si# nim po omac-
ku jest praktycznie niemo"liwe, ale z dru-
giej strony, remocik Yamahy mo"e zast%pi& 
wszystkie sterowniki u"ywane w gospodar-
stwie domowym. Pomy$lcie tylko, jaka to 
oszcz#dno$& baterii!

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Dy"urni ogl%dacze sprz#tu graj%cego od-

wiedzaj%cy salony hi-) dostrzegli zapewne 
ma!y napis „Natural Sound”, widoczny 
obok logo Yamahy. Mo"na go potraktowa& 
jak kolejny slogan reklamowy, ale przyzna-
j#, "e co$ w tym jest.

W )lmach pozbawionych brawurowych 
po$cigów, strzelanin, mordobicia i podob-
nych atrakcji (tak, tak, s% takie) mo"na si# 
spokojnie skupi& na dialogach aktorów, $le-
dzi& odg!osy ulicznego gwaru i nuci& pod 
nosem melodie dochodz%ce z t!a. Po kilku-
nastu minutach doszed!em do do$& zaska-
kuj%cego wniosku, "e nic mnie nie razi; nic 
nie przeszkadza. G!osy brzmia!y naturalnie, 
cho& zdradza!y objawy delikatnego ocieple-

nia. Bez trudu wy!awia!em drobne d'wi#ki 
rozbrzmiewaj%ce w tle g!ównych wydarze(, 
za$ muzyka podkre$laj%ca akcj# doskonale 
j% uzupe!nia!a. 

Poza naturalnym brzmieniem spory 
wp!yw na pozytywny odbiór )lmów mia!a 
budowa sceny. Nowy amplituner Yamahy 
oferowa! znacznie lepsz% przestrzenno$& ni" 
jego poprzednicy. Japo(ski koncern od lat 
wyró"nia! si# w tej dziedzinie na tle konku-
rencji, a RX-V667 mo"e wyznaczy& poziom 
odniesienia dla urz%dze( w zbli"onej cenie.

Po zmianie repertuaru na kino akcji wy-
l%dowa!em w centrum wydarze(. Kule nad-
latywa!y ze wszystkich stron, wra"e wojska 
usi!owa!y zaatakowa& mnie manewrem 
kleszczowym, za$ odleg!o$& wybuchów do-
chodz%cych zza pleców mog!em okre$li&  
z dok!adno$ci% do kilku metrów. Jak dot%d 
amplituner spisywa! si# bez zarzutu, jednak 
znacznie ciekawsze rzeczy czeka!y na mnie 
na p!ytach z muzyk%.

Jako pierwszy na tacce odtwarzacza wyl%-
dowa! koncert DVD Joe Bonamassy w lon-
dy(skim Royal Albert Hall. Zaj%!em miejsce 
w pierwszym rz#dzie, z estrad% na wyciagni#-
cie r#ki i publiczno$ci% zgromadzon% za ple-
cami. Muzycy zostali precyzyjne rozstawieni 
na scenie, za$ lekki pog!os, s!yszalny zw!asz-
cza w spokojnych balladach, dawa! poj#cie 

o rozmiarze sali koncertowej. Rozochocony 
atmosfer% wyst#pu na "ywo, si#gn%!em po 
kr%"ek „Growing Up” Petera Gabriela. Na 
pierwszym planie brylowa! by!y wokalista 
Genesis, za nim pó!kolem ustawili si# mu-
zycy, a m#ski chórek, wtóruj%cy Gabrielowi 
w utworze „Sky Blue”, wymieniony w li$cie 
p!ac jako „backing vocals”, faktycznie znalaz! 
si# daleko z ty!u. 

.RQNOX]MD
Bardzo przyzwoity sprz#t za bardzo przy-

zwoite pieni%dze. 

/LF]ED�JQLD]G�]DVSRNRL� 
Z\PDJDQLD�UR]EXGRZDQ\FK�
LQVWDODFML�$9��

Yamaha RX-V667

'\VWU\EXFMD��� Audio Klan 
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Dane techniczne:

3DVPR�SU]HQRV]HQLD���10 Hz – 100 kHz 

6\JQDï�V]XP��� 100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,06% 

'HNRGHU\���  Dolby Digital, Dolby 

Digital EX, Dolby TrueHD, 

Dolby Digital Plus, Dolby 

ProLogic IIx, dts, dts-ES, 

dts 96/24, dts Neo:6,  

dts Express, dts-HD 

(Master Audio, High 

Resolution Audio),  

Cinema DSP, Silent Cinema

:HMĂFLD�F\IURZH���  6 x HDMI (1.4a),  

2 koaksjalne, 2 optyczne, 

Dock

:HMĂFLD�DQDORJRZH��  5 stereo, phono, 7.1,  

5 kompozyt, S-video,  

2 komponent, setup micr.

:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI (1.4a)

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �3 stereo, 7.2, 2 kompozyt, 

NRPSRQHQW��VïXFKDZNL
3LORW�VDPRXF]ÈF\��
SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 

0DNV��SREöU�PRF\��� 400 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 15,1/43,5/34,6 cm 

0DVD��� 10,5 kg

Ocena brzmienia:
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