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P
anasonic DMP-BDT310 to 
prawdopodobnie jeden z naj-
mniejszych odtwarzaczy Blu- 

-ray na rynku. Gdyby nie rozmia-
ry nap!du, by"by te# pewnie p"aski 
jak listewka. W dodatku ma zabaw- 
ny system wysuwania szu$ady, dwa 
gniazda HDMI i obs"uguje technologi! 
Blu-ray 3D.
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Obudow! o wysoko%ci 3,5 cm wyko-
nano z cienkiej t"oczonej blachy. Górna 
%cianka zosta"a pokryta tajemniczym 

b"yszcz&cym tworzywem, którego struk-
tura przypomina w"ókno w!glowe.

Przód urz&dzenia, oprócz szufladki  
i wy%wietlacza, wyposa#ono w najwa#-
niejsze przyciski, gniazdo USB i slot kart 
SD. Wszytko ukryto pod maskuj&cym pa-
nelem. Przyciski „standby” i „open/close” 
wkomponowano w górn& kraw!d'. Na 
górnej %ciance umieszczono dodatkowy 
czujnik, który otwiera szu$ad!, gdy zbli-
#ymy do niego r!k!. Bajerek to efektowny, 
ale gdy odtwarzacz umie%cimy np. w szaf-
ce pod telewizorem – zupe"nie nieprzy-
datny.

Panasonic powraca do niechlubnej 
tradycji nieinstalowania koaksjalne-

go wyj%cia cyfrowego. Ju# przed laty od-
twarzacze DVD tej (rmy, mimo rewela-
cyjnej jako%ci wizji, dostawa"y w testach 
punkty karne za brak cyfrowego z"&cza 
koncentrycznego. Mimo to Panasonic, 
z uporem godnym lepszej sprawy, lan-
sowa" Toslink. Tak, niestety, jest i teraz. 
Koncentryka zabrak"o, wi!c je%li chce-
my pod"&czy) DMP-BDT310 do ampli-
tunera bez gniazd HDMI, musimy si! 
zaopatrzy) w kabelek %wiat"owodowy. 

Nie ma te#, coraz rzadziej stoso-
wanych, wyj%) komponent wideo. 
W zamian za to otrzymali%my dwa 
wyj%cia HDMI, za co Panasonico-
wi nale#y si! nagroda specjalna  
i owacje na stoj&co. W dodatku 
mo#emy je skon(gurowa) tak, 
#e na g"ównym ustawimy sygna" 
wizyjny, a drugim, oznaczonym 
HDMI SUB, prze%lemy tylko 
d'wi!k. Dzi!ki temu nie jeste%my 
skazani na ewentualne straty sy-
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do recenzji odtwarzacz  
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Panasonic DMP-BDT310

Blu-raye za tysiaka, 
czyli Japonia – Korea 1:1
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To nie pilot taki wielki,  
tylko Blu-ray taki cienki.
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gna"u wizyjnego przy przechodzeniu 
ca"ego po"&czenia A/V przez amplitu- 
ner. Mo#na te# pod"&czy) dwa wy%wie-
tlacze jednocze%nie, np. telewizor i pro-
jektor. 

Na tylnej %ciance, oprócz wymienio-
nych, zainstalowano jeszcze wyj%cie ste- 
reo, kompozyt oraz dodatkowe USB  
i gniazdo LAN. Panasonic ma tak#e 
wbudowany modu" Wi-Fi. Pliki muzycz-
ne i wideo mo#na odtwarza) zarówno  
z p"yt, jak i z pami!ci przeno%nych USB. 
Z kart $ash z kolei mo#na bezpo%red- 
nio wy%wietla) zdj!cia w formacie JPG 
lub odtwarza) (lmy z kamer, zapisane  
w formatach MPGE2 lub AVCHD.

Komunikacja z sieci&, oprócz dost!pu 
do zasobów domowych komputerów, 
umo#liwia korzystanie z us"ugi interne-
towej BD-live. Ciekawostk& jest mo#li-
wo%) wpi!cia internetowej kamery do 
tylnego gniazda USB. Odtwa-
rzacz Panasonica 
jest kompatybilny 
z komunikatorem 
Skype, co pozwala 
prowadzi) siecio-
we wideorozmowy z wykorzystaniem 
telewizora lub projektora.

DMP-BDT310 obs"uguje Blu-ray 3D. 
Oczywi%cie (lmów w tym formacie jesz-
cze w zasadzie na rynku nie ma, a pro-
ducenci sprz!tu AV nie mog& si! zde-
cydowa), czy postawi) na rozwi&zania 
aktywne czy pasywne. Na razie lepiej 
odwiedza) Imaxa, ni# inwestowa) w te-
lewizory 3D i niewygodne okulary. Wa#-
ne jednak, #e DMP-BDT310 jest przy-
sz"o%ciowy i zapewnia u#ytkownikowi 
spokój w przypadku zakupu wy%wietla-
cza 3D.

Wn!trze wype"nia zasilacz impulso-
wy, p"ytka z elektronik& i nap!d. DMP- 
-BDT310 szybko wczytuje b"!kitne p"yty. 
Ca"y proces trwa najwy#szej kilkana%cie 
sekund.

W najnowszych Blu-rayach Panaso-
nic zrezygnowa" z nieco urz!dowego  
w wygl&dzie menu u#ytkownika na rzecz 
"adnych ikonek i przejrzystej nawigacji. 
Niestety, zmian nie doczeka" si! pilot. 
Wci&# jest to przyk"ad logicznego my-

%lenia specjalistów od ergonomii przy 
zaniedbaniu estetyki.

Obraz

Panasonic ma bez w&tpienia recept! 
na swój (rmowy charakter wizji. Bar-
wy DMP-BDT310 by"y niemal kremo- 
we i g!ste, jak dobra farba lateksowa. 
Zw"aszcza czerwienie mia"y typowy dla 
wizyjnych urz&dze* Panasonica lek- 
ko przesycony, kardynalsko-purpuro-
wy charakter. Gdyby komu% takie pod-
kolorowania przeszkadza"y, mo#e po 
prostu obni#y) nieco poziom saturacji  
w odbiorniku. Trzeba jednak powiedzie),  
#e wygl&da to efektownie i sprawia, #e 
(lmy i koncerty po prostu dobrze si! 
ogl&da.

Kontrast i poziom czerni przy odtwa-
rzaniu BD to bardzo wysoki poziom. Gór-

nolotnie mo#na by stwierdzi): „god-

ny odtwarzaczy XXI wieku”. Wprawdzie 
nie by"o a# tak czarno i przejrzy%cie jak  
w przypadku LG, ale Panasonic nadra-
bia" lepsz& p"ynno%ci& wizji i wyj&tkowo 
analogow& mi!kko%ci&.

W przypadku odtwarzania materia"u 
o ni#szej rozdzielczo%ci (DVD, MKV, 
DivX) DMP-BDT310 równie# wypad" 
znakomicie. Obraz by" starannie prze-
skalowany i niemal zupe"nie wolny od 
szumów.
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W specy(kacji znalaz"em wzmiank!, 
jakoby DMP-BDT310 zosta" wyposa-
#ony w „symulacj! wzmacniacza lampo-
wego”. To z jednej strony przyk"ad mar-
ketingowego prania mózgu, z drugiej za% 
nawi&zanie do obecnie panuj&cej mody 
na wszystko, co lampowe, analogowe  
i generalnie „vintage”. Niestety, w cza-
sie ods"uchu za #adne skarby nie by"em  
w stanie doszuka) si! oznak „lampowe- 
go brzmienia”. Panasonic gra" jak wi!k-

szo%) tanich odtwarzaczy multime-
dialnych. P"asko i dosy) monotonnie. 
Wprawdzie nie zauwa#y"em zapiaszcze-
nia ani wyostrze*, ale dynamika zosta"a 
mocno ograniczona.

Jako nap!d w systemie kina domowe-
go Panasonic sprawowa" si! znacznie 
lepiej, nie dodaj&c w zasadzie nic od 
siebie. D'wi!k wielokana"owy by" czysty  
i dynamiczny. Wydawa"o si! nawet, #e 
efekty przestrzenne wypad"y nieco lepiej 
ni# u konkurenta. Przestrze* surround 
by"a uporz&dkowana i realistyczna. By) 
mo#e to zas"uga rozdzielenia wizji i fonii 
w transmisji HDMI.

.RQNOX]MD

Panasonic znów skonstruowa" dobry 
odtwarzacz BD. Jedyny minus to brak 
koaksjalnego wyj%cia cyfrowego i z"&cz 
komponent. Poza tym same pozytywy. 

Pozycja obowi&zkowa dla nabywców  

telewizorów tej (rmy. Z wy%wietlacza- 
mi innych producentów te# si! na pewno 
nie pogryzie.

Dwa gniazda HDMI  
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Panasonic  
DMP-BDT310
Dystrybucja:  Panasonic Polska
Cena:  ����]ï

Dane techniczne:
Odtwarzane formaty:  BD Full HD 3D, BD-Video, 
  BD-ROM, BD-RE,  

BD-R DVD-A/V,  
DVD+/-R(RW), CD,  
CD-R(RW), SD,  
SDHC, MPEG2,  
MPEG4 AVC (H.264), 
AVCHD, DivX, DivX HD, 
MKV Dolby Digital Plus, 
Dolby TrueHD, DTS,  
DTS-HD, MPEG ½ L2, 
MP3, WMA, JPEG

5RG]DMH�SU]HWZRUQLNöZ��� �192/24 audio,  
bd/bd wideo

:\ĂZLHWODQLH� 
bez przeplotu:  +
Pasmo przenoszenia:  b.d
=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d
6\JQDï�V]XP��� 100 dB
:\MĂFLD�ZLGHR��� kompozyt (RCA), HDMI
:\MĂFLD�DXGLR��� stereo (RCA),
:\MĂFLD�F\IURZH��� optyczne, HDMI x 2
:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� 3,5/43/17,9 cm

Ocena:
Obraz:  
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Pokrywa odtwarzacza  
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