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„K
ino w jednym pude!ku” to 
najpopularniejsza odmiana 
stacjonarnego sprz"tu A/V. 

Zalet takiego rozwi#zania jest mnóstwo. 
Koszt stosunkowo niewielki, wygl#d efek-
towny, a na dok!adk" – oszcz"dno$% miej-
sca. W dodatku !atwo to pod!#czy% i uru-
chomi%. Poszczególne elementy sk!adamy 
niczym mebelki z Ikei, podpinamy tele-
wizor i od razu dzia!a. Instalacja zestawu  
LG HB965TZ zaj"!a mi nieca!e pó! godziny.
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Jednostka centralna to czarne pude!ko  
z b!yszcz#cego akrylu. Na przedniej $cian-
ce wida% tylko pokr"t!o g!o$no$ci. &ad-
nych przycisków, szu'ady czy gniazd. 
Przyciski „open/close” i „stand by” wkom-
ponowano w górn#, lekko $ci"t# kraw"d(. 

LG HB965TZ to kompletny system 

kina domowego z Blu-rayem,  

a zarazem prawdziwe centrum  

multimedialne. Bogactwo funkcji  
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dostosowane do nowoczesnych  

telewizorów LCD i plazm.

W dodatku w pracach projektowych 

EUDï�SRQRÊ�XG]LDï�VDP� 
Mark Levinson.  

7U]HED�SU]\]QDÊ�� 
FDïNLHP�QLHěOH�

Combo

QD�SLÈWNÚ�]�PLQXVHP
   LG HB965TZ

5REHUW�3OLV]ND

Wszystko inne ukryto pod klapk#. W!a$-
ciwy panel frontowy mie$ci szu'ad", kilka 
przycisków, wspomnian# ju) ga!k" „vo-
lume” i analogowe wej$cie minijack dla 
przeno$nych urz#dze* stereo. Jest te) port 
USB i +ku$nie uchylna stacja dokuj#ca 
iPody i iPhone’y. W zestawie otrzymujemy 
specjalny przed!u)acz z podstaw# umo)-
liwiaj#c# instalacj" iPoda w bardziej eks-
ponowanym miejscu. Pod!#cza si" go do 
jednego z dwóch tylnych wej$% HDMI.

System LG !atwo po!#czy% z domow# 
sieci# komputerow#. Gniazda Ethernet 
dla sieci kablowej znalaz!y si" z ty!u, nato-
miast antenk" karty Wi-Fi zainstalowano 
w $rodku.

Sygna! wizyjny wyprowadzamy wyj$- 
ciem HDMI, komponent albo staro$wiec-
kim kompozytem. D(wi"k – przez par" 

RCA albo dwa cyfrowe wyj$cia optycz-
ne. LG HB965TZ ma jeszcze wbudowane 
radio, dlatego z ty!u znajdziemy koncen-
tryczne gniazdo antenowe.

Grubych kabli g!o$nikowych nie pod!#-
czymy. Spr")ynowe zaciski przyjm# tylko 
cieniutkie druciki. Takie same termina-
le znajduj# si" we wszystkich g!o$nikach 
systemu.

Wn"trze g!ównego modu!u LG upako-
wano do granic mo)liwo$ci. W obudowie 
wielko$ci odtwarzacza DVD umieszczono 
skomplikowan# elektronik", obs!uguj#c# 
multimedia oraz wzmacniacz do zasilania 
pi"ciu g!o$ników i pasywnego subwoofe-
ra. Gdyby nie technologia zasilaczy im-
pulsowych i obwodów w klasie D by!oby 
to praktycznie niewykonalne. P!ytki ch!o-
dzi cichy komputerowy wentylator.
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W sk!ad kompletu wchodz# cztery ze-
stawy g!o$nikowe o grubo$ci nowocze-
snego telewizora LCD, malutki g!o$niczek 
centralny oraz niewielki subwoofer.

W „panelach” zamontowano po dwa 
niewielkie dynamiczne przetworniki 
$redniotonowe i miniaturowy tweeter. 
Obudow" modu!u basowego wykonano 
z p!yty wiórowej pokrytej czarn# okle-
in#. Z przodu ulokowano 15-cm g!o$nik. 
Niewiele mniejszy jest otwór bas-re'eksu. 
Podobnie jak reszt", przetwornik subwoo- 
fera zabezpieczono g"sto perforowan#, 
sztywn# blach#.

Cztery g!ówne panele g!o$nikowe mo)-
na postawi% na solidnych skr"canych pod-
stawach ze stali lub powiesi% na $cianach. 
Coko!y podstaw oraz obudowy g!o$ników 
zosta!y ozdobione ramk# z przezroczyste-
go akrylu. Daje to efekt wizualny o zna-
mionach elegancji.
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LG HB965TZ bez problemu radzi sobie 
z wi"kszo$ci# formatów cyfrowego zapisu 
obrazu i d(wi"ku stosowanych obecnie 
na p!ytach i w sieci. Obs!uguje dost"p 
do plików znajduj#cych si" na zewn"trz-
nych twardych dyskach, sformatowanych 
w standardach FAT16, FAT32 lub NTFS. 
Pliki mo)na wymienia% z innymi urz#-
dzeniami multimedialnymi przy u)yciu 
protoko!ów DLNA i CIFS.

Wbudowany modu! Wi-Fi umo)liwia 
bezprzewodowy dost"p do takich ser- 
wisów, jak Google Picasa, YouTube czy 
AccuWeather. Funkcje BD-Live 2.0 oraz 
Bonus View pozwalaj# pobiera% dodat-

kowe materia!y z witryn po$wi"conych 
+lmom, a dzi"ki dost"powi do Grace- 
note mo)na wyszuka% informacje o $cie)-
ce d(wi"kowej ogl#danego w!a$nie +lmu.

Menu ekranowe to rz#dek animowa-
nych ikon, które zapraszaj# u)ytkownika 
do wyboru (ród!a i rodzaju odtwarzanego 
materia!u lub przej$cia do menu ustawie*. 
Setup jest wzorem komunikatywno$ci. 
Chyba nikt nie b"dzie mia! problemów  
z ustawieniem parametrów i trybów pracy. 
Wielkim udogodnieniem jest prosty korek-
tor wizji. Dzi"ki kilkustopniowej skokowej 
regulacji ostro$ci, nasycenia, kontrastu  
i wyostrzania mo)na dopasowa% obraz do 
wspó!pracuj#cego z LG wy$wietlacza.

Pilot jest dobrze zaprojektowany. Po-
szczególne grupy przycisków ró)ni# si" 
rozmiarami i kolorem. W$ród nich jest 
te) sekcja pozwalaj#ca sterowa% telewizo-
rami LG.
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P!yty DVD oraz dobrej jako$ci DIVX-y 
oraz pliki MKV system LG odtwarza!  
z prawid!owym odwzorowaniem barw  
i dobrym kontrastem. Obraz by! mi"kki  
i przyjemny dla oczu, cho% da!o si" zauwa-
)y% lekkie szemranie t!a w czasie skalo-
wania i nieco mniejszy poziom czerni ni)  
w przypadku wy)szej klasy odtwarzaczy BD.

Obraz z Blu-raya cechowa!a zdecydo-
wanie lepsza g!"bia i naturalno$% barw 
oraz niedost"pny dla innych standardów 
kontrast. Czer*, nawet na bardzo du)ym 
ekranie, nie wydawa!a si" ju) ciemnosza-
ra; by!a po prostu czarna.

Obraz z wyj$cia komponent prezen-
towa! poziom najta*szych odtwarzaczy 

System LG przystosowano  
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DVD. Trójkolorowy komplet z!#cz YPbCr 
zosta! zainstalowany chyba tylko dla 
ozdoby. Korzystanie z po!#czenia HDMI 
jest zatem konieczne.
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Mo)liwo$ci dynamiczne zestawu LG 
s#, jak na komplet z tej klasy cenowej, 
imponuj#ce. Szybki, intensywny d(wi"k 
energicznie podkre$la! dynamizm scen 
w +lmach akcji, a ca!o$% dope!nia! zaska-
kuj#co rytmiczny bas. Subwoofer uderza! 
precyzyjnie, a umiej"tnie podrasowany 
wy)szy podzakres skutecznie symulowa! 
kinow# pot"g" niskich cz"stotliwo$ci.

Z równowag# tonaln# by!o gorzej, 
ale to grzech wi"kszo$ci systemów sur- 
round, wykorzystuj#cych miniaturowe 
kolumienki. Brzmienie LG odebra!em 
jako wyostrzone, z do$% mocno wyeks-
ponowanym górnym skrajem pasma. 
Zapewne dzi"ki temu tak wiarygodnie 
zosta!y zaprezentowane efekty dookólne. 
Przestrze* nie mia!a, co prawda, rozmia-
rów stadionu, ale szczegó!owo$% odtwa-
rzania zdarze* surround okaza!a si" na-
prawd" dobra. Tor lotu Harry’ego Pottera 
na miotle mo)na by!o wskaza% palcem,  

a wszelkie szelesty i pog!osy tworzy!y wo-
kó! widza bogaty d(wi"kowy plankton.

Dialogi, cho% odtwarzane wzgl"dnie 
czytelnie, brzmia!y nieco telefonicznie. 
Mikroskopijny g!o$nik centralny to w!a$-
nie ów tytu!owy „minus” – najs!abszy ele-
ment zestawu. Sytuacj" poprawia!o u)ycie 
funkcji LG Sound Gallery. Wybór jednego 
z siedmiu fabrycznych ustawie* korekto-
ra pozwala! w miar" precyzyjnie dostro-
i% brzmienie do aktualnie odtwarzanego 
materia!u i gustu s!uchacza.
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LG HB965TZ to nie tylko efektowne 
wzornictwo, wszechstronno$% i prostota 
obs!ugi, ale tak)e dynamiczny d(wi"k oraz 
wysokiej jako$ci obraz. Do tego dochodzi 
niewygórowana cena. Ten zestaw mo)na 
poleci% wszystkim, dla których kino domo-
we to niekoniecznie zaawansowana insta-
lacja, na któr# trzeba by wyda% fortun".
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DivX, MP3, JPEG, MKV
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