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Kino  
za grosze

Panasonic  
SC-BTT195

W aktualnej ofercie Panasonic  
ma tylko dwa zestawy AV  
z odtwarzaczem Blu-ray.  
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Cinema Surround, który – jak deklaruje 
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rzydzie!ci g"o!ników za 1500 z"? 
W rzeczywisto!ci zestaw to ty-
powe kino domowe z jednego 

pude"ka.

Budowa
Z opakowania wyjmujemy jednostk# 

centraln$ i komplet g"o!ników upako-
wanych tak sprytnie, %e nawet specjali!ci  
z Ikei mogliby si# czego! nauczy&. Jest tu 
g"o!nik centralny, pasywny subwoofer, 
g"o!niki frontowe (wraz z plastikowy-
mi stojakami) oraz male'kie efektowe. 
Wszystkie elementy s$ bardzo lekkie, 
ale dopiero subwoofer i okablowanie po-
kazuj$, jak g"#bokich ci#& bud%etowych 
musieli dokona& projektanci Panasoni-
ca. Subwoofer wa%y naprawd# niewiele, 
a tylna cz#!& obudowy pozosta"a niewy-
ko'czona (wida& p"yt# wiórow$, z której 
j$ sklejono). Wszystkie kable s$ nato-
miast cienkie niczym nici i zako'czone 
kolorowymi kostkami u"atwiaj$cymi 
pod"$czenie. Na szcz#!cie, przewidzia-
no tunele w podstawkach pod g"o!niki 
frontowe, dzi#ki którym mo%na ukry& 
nieszcz#sne druciki.

Górn$ cz#!& przedniej !cianki jed-
nostki centralnej zdobi rz$dek ikon for-
matów i dekoderów oraz trzy przyciski: 
w"$cznik, regulacja g"o!no!ci i otwie- 
ranie/zamykanie szuflady. Nap#d czyta 
p"yty Blu-ray, a tak%e DVD i CD. Lista 

obs"ugiwanych formatów 
jest d"uga i powinna za- 
dowoli& nawet wybred- 
nych u%ytkowników. Szcze-

gó"y w tabelce.
Z przodu znajduje si# równie% gniaz-

do na karty SD obs"uguj$ce formaty 
miniSD, microSD, microSDHC oraz mi-
croSDXC. Konieczny jest adapter. Obok 
gniazda kart ulokowano port USB obs"u-
guj$cy USB 2.0 High Speed. Producent 
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umo%liwi" równie% pod"$czenie 
iPodów oraz iPhonów, jednak  
z wy"$czeniem iPoda Shu(e.  
Wy!wietlacz jest niewielki i ko- 
rzystanie z niego w przestron-
nym salonie mo%e sprawi& k"o-
pot. )atwiej u%y& menu ekra-
nowego, a je!li komu! przyjdzie 
ochota na s"uchanie muzyki  
z pendrive’u, pr#dzej rozpozna 
utwór na ucho ni% po wskaza-
niach wy!wietlacza.

SC-BTT195 mo%na pod"$czy& 
do domowej sieci, dzi#ki czemu 
uzyskamy dost#p do serwera mul-
timedialnego zgodnego z DLNA,  
a tak%e odtworzymy *lmy wideo 
oraz zdj#cia. Posiadacze smartfo-
nów nie musz$ wstawa& z kanapy, 
poniewa% uzyskuj$ opcj# zdalne-
go sterowania multimediami za 
pomoc$ urz$dzenia mobilnego. 
Lista funkcji jednostki centralnej 
jest bardzo d"uga. Na ko'cu znaj-
dziemy jednak równie 
d"ug$ list# odno!ników  
z gwiazdkami, oznacza-
j$cych zazwyczaj ko-
nieczno!& posiadania 
lub dokupienia czego!. 
Mo%na na przyk"ad do-
posa%y& nasze kino do-
mowe w bezprzewodowy 
odbiornik dla g"o!ni-
ków surround SH-FX71 
albo adapter Wi-Fi o symbolu  
DY-WL5. Nie by"oby te% niczym nie-
zwyk"ym, gdyby do SC-BTT195 da"o si# 
pod"$czy& zewn#trzn$ stacj# dokuj$c$ 
iUrz$dzenia albo kamer# internetow$, ale 
symboli tych dodatków nie uj#to w dopi-
skach z gwiazdkami.

Z ty"u znajdziemy m.in. gniazdo zasila-
j$ce (ósemka), kostki g"o!nikowe, gniaz-
do LAN, USB i HDMI, cyfrowe wej!cie 
audio, wej!cie liniowe RCA oraz z"$cze 
antenowe. Za te pieni$dze nie ma na co 
narzeka&, chocia% by"oby mi"o, gdyby 
producent do"o%y" w komplecie cho& ka-
bel HDMI.
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O jako!ci obrazu nie mog# napisa& 
z"ego s"owa. Po pierwsze dlatego, %e  
w kontek!cie ceny zestawu uwa%am j$ za 

ca"kowicie wystarczaj$c$. Po drugie, 
poniewa% dawno nie testowa"em u sie-
bie sprz#tu z tego segmentu cenowego 
i nie wiem, czy da si# to zrobi& lepiej. 

O*cjalna cena Panasonica to 1899 
z", ale najdro%szy ze znalezionych 
przeze mnie sklepów internetowych 
oferuje go za 1500 z", a znalaz"em te% 
ofert# za 1369 z". Po odj#ciu kosztów 
dystrybucji, transportu, kartonów, 
obs"ugi, wynagrodze' i rachunków 
za energi# elektryczn$ musia"o zosta& 
nie wi#cej ni% 600 z" na cz#!ci. Praw-
dopodobnie 2/3 kosztów poch"on#"y 
g"o!niki. Zostaj$ dwie stówki na jed-
nostk# centraln$, w której znajdu-
j$ si# nie tylko uk"ady wizyjne, ale 
równie% wzmacniacze sze!ciu kana-
"ów, wy!wietlacz i gniazda, a do tego 
nap#d optyczny i zdalne sterowanie. 
Jaki obraz mo%na otrzyma& za takie 
pieni$dze? Albo inaczej – nie wiem, 
czy mamy prawo wymaga& lepszej 
jako!ci, ni% ta, jak$ Panasonic oferu-
je. Na tym koniec tematu.

Je!li chodzi o d+wi#k, spodzie-
wa"em si# fali niskich i wysokich 
tonów, ale sprz#t postanowi" 

mnie zaskoczy&; w pewnym sensie pozy-
tywnie. Brzmienie na fabrycznych 
ustawieniach nie by"o napom-
powane w niskich rejestrach 
ani efektownie rozja!nione. 
Panasonic zagra" g"ównie 
!rednic$, troch# such$ i ma-
tow$, ale przynajmniej da"o 
si# tego d+wi#ku s"ucha& 

d"u%ej ni% pi#& minut bez 
zm#czenia. Ba, po kilku ka-
wa"kach postanowi"em na- 
wet doda& nieco basu. Ten 
ogranicza si# do buczenia  
o ewidentnie bas-re,ekso-
wym pochodzeniu, wi#c 
radzi"bym si# po pierwsze 
nie rozp#dza& z jego pod-
bijaniem, a po drugie, od-
sun$& subwoofer od !ciany. 
Przes"ucha"em jedn$, potem 
drug$ p"yt#, a trzecia posz"a 
ju% kilka razy pod rz$d. Je!li 
nie tra*"a mnie w tym czasie 
audio*lska nerwica, to musi 
by& naprawd# dobrze. 

Panasonic niby nie impo-
nuje, ale te% nie dra%ni. Nie 
uda"o mi si#, niestety, us"y-
sze& trzydziestu g"o!ników, 
ale us"ysza"em pi#& przyzwo-
itych. W scenach pe"nych 
wybuchów i !wiszcz$cych kul 
pewnie przyda"aby si# odwa%-
niejsza góra pasma i wi#ksza 
swoboda dynamiczna, ale nie 
ka%dy lubi si# mia%d%y& takimi 

*lmami. Opisywany ze-
staw najlepiej spraw-
dzi si# w spokojniej-
szym materiale. Do 
wieczornych projekcji 
dla czystego relaksu – 
w porz$dku.

.RQNOX]MD

W SC-BTT195 oszcz#dno!ci wida&  
w wielu miejscach, ale w zamian otrzy-
mujemy dobre wyposa%enie, dobry obraz 

i przyjemny d+wi#k. W tej cenie to 
prawdziwy komplement.
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Panasonic SC-BTT195 
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Dane techniczne

2GWZDU]DQH�Sï\W\��� Blu-ray, DVD, CD

2GWZDU]DQH�IRUPDW\� 
DXGLR��� MP3, FLAC, WAV

'HNRGHU\��� �DD, DD Plus, Dolby True 

HD, DPL II, DTS HD 

Master Audio Essential, 

DTS HD High Resolution 

Audio
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 (bez iPoda Shuffle)
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:HMĂFLD�DXGLR��� liniowe, optyczne
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