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Czas usłyszeć więcej!
Witajcie w kolejnym wydaniu specjalnym iMagazine. To wyjątkowy numer, ponieważ po raz
pierwszy jest poświęcony wyłącznie jednej technologii. Dolby Atmos nie jest już ciekawostką,
to wszechobecne rozwiązanie, które jednak nie
jest przez wszystkich dobrze znane i zrozumiałe.
I po to jesteśmy my, aby pomóc Wam usłyszeć
więcej. W tym numerze dowiecie się, czym jest
Dolby Atmos, gdzie go usłyszycie i co trzeba zrobić, aby korzystać z Dolby Atmos. Poznacie też
sprzęty pozwalające cieszyć się tą technologią
dźwięku obiektowego. A to robi wrażenie i zmienia nasze doświadczenia płynące z seansów.
Wierzę, że zawarte tutaj materiały przygotowane
przez nas wspólnie ze znamienitymi partnerami
będą cenną wskazówką. Jeśli macie ochotę,
podzielcie się też swoimi konfiguracjami sprzętu
na Twitterze z hasztagiem #imagdolbyatmos.
Miłej lektury i świetnych odsłuchów!
		 				Paweł Okopień

PARTNERZY WYDANIA:

Soundbar AMBEO

Poznaj przyszłość kina domowego
w jednym eleganckim urządzeniu

Wyposażony w 13 głośników klasy high-end,
soundbar AMBEO zapewnia dźwięk 5.1.4,
a jednocześnie gwarantuje wyjątkowo głębokie basy
bez potrzeby stosowania dodatkowego subwoofera.
Dzięki zaawansowanej funkcji kalibracji pod konkretne
pomieszczenie, soundbar zanurzy Cię w trójwymiarowym
dźwięku dostosowanym do Twojego salonu, zapewniając
niezapomniane wrażenia.

www.sennheiser.pl/ambeo-soundbar

Od teraz dostępne także w x-kom!
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POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

DENON HOME SOUND BAR 550
Wciągający dźwięk 3D w domowym kinie, stworzony przez
lidera w dziedzinie audio. Wyrafinowane przetwarzanie Dolby
Atmos i DTS:X sprawia, że każdy film i program TV odbierasz
jak największe wydarzenie na żywo.

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

Zaawansowany soundbar kina domowego klasy Premium
z technologią Heos Built-in. Zanurz się w dźwięku wysokiej
jakości dostarczanym przez ekspertów branży audio.

Doda głębi dźwięku bez względu na to, co oglądasz lub słuchasz,
a dekodowanie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS zapewnia
wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

DHT-S416

DHT-S316

Będzie Twoim faworytem, jeśli szukasz soundbara do
strumieniowania Google Chromecast, który zapewnia
również krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny.

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HDMI ARC,
Bluetooth oraz Dolby Digital i DTS. Dzięki Denon Dialogue
Enhancer nie umknie Ci żadne słowo dialogu z ulubionego
programu TV lub filmu.

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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Telewizor i soundbary
Samsung 2022 na warsztacie
W czerwcowym numerze iMagazine przeczytacie recenzje
zjawiskowego The Frame 2022 – telewizora, który wygląda jak obraz
i jest obrazem. O nowych telewizorach Samsung można pisać dużo
i jeszcze zapewne niejeden model będę miał okazję testować. Jednak
kilka dni temu miałem okazje brać udział też w warsztatach z serią
Neo QLED i soundbarami Samsung. Oto garść wiedzy i przemyśleń
związanych z tymi urządzeniami.

AKTUALNOŚCI
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Neo QLED dla graczy, dla ładniejszego wnętrza,
dla każdego
W ofercie Samsunga występuje kilka linii telewizorów, ale oczkiem w głowie producenta są telewizory Neo QLED 4K i 8K. Wyświetlacze, które kryją
w sobie warstwę kropek kwantowych, ale przede wszystkim zaawansowane
podświetlanie z wykorzystaniem MiniLED. To telewizory dostępne od 43 do
85 cali. Serie QN85B (z matrycą IPS/ADS), QN90B (występujący też jako QN91B
z VA), QN95B (bliźniak QN90B ale z niemal berzprzewodową konstrukcją za
sprawą modułu OneConnect) oraz telewizory 8K QN800B i QN900B.
Co istotne, telewizory Neo QLED oferują teraz odświeżanie matrycy na
poziomie 144 Hz w 4K, co oczywiście można to wykorzystać mając mocarnego peceta i właśnie w grach się to sprawdzi. Dla graczy przewidziano też
zaawansowany panel gracza w trybie gry, pozwalający na dostosowanie trybu
wyświetlania do różnego rodzaju gier, zmianę proporcji ekranu np. na 21:9 lub
32:9. To także możliwość zrobienia sobie „zooma” na mapę i inne dodatki,
o których jako niedzielny gracz nie bardzo mam pojęcie. Istotne jest jednak
to, że Ci gracze niezależnie od platformy są tu doposażeni. Kiedyś będzie
jeszcze lepiej, jak pojawi się Game Hub i opcje grania w chmurze, ale kiedy to
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oficjalnie nastąpi i czy będzie tam Xbox, na razie nie wiemy i pewnie przed
jesienią się nie dowiemy. Co ważne, wysoką częstotliwość odświeżania mają
też telewizory 43- i 50-calowe, co w przeszłości nie było takie oczywiste dla
flagowych modeli telewizorów, zarówno Samsunga, jak i innych producentów.
Doskonałą wiadomością odnośnie nowych telewizorów Samsung Neo
QLED jest kompatybilność z wieszakiem No Gap, znanym dotychczas
z ekranów The Frame. Teraz każdego nowego QLEDa można powiesić na
takim uchwycie w taki sposób, że rzeczywiście przylega. Jeśli dodamy do
tego motywy trybu ambient, to naprawdę nasz telewizor na ścianie może
wyglądać atrakcyjnie. Wciąż podkreślam to, że telewizor jest meblem, jest
częścią aranżacji wnętrza i warto zadbać, aby to wnętrze z tym ekranem
prezentowało się należycie. Dobierając odpowiednio telewizor, uchwyt,
sprzęt audio można uzyskać satysfakcjonujące efekty, zarówno pod względem jakości dźwięku i obrazu, funkcjonalności, jak i designu.

Nowy Smart TV Samsunga – ma potencjał
Największą zmianą w telewizorach Samsung 2022, i to nie tylko NeoQLED,
jest wprowadzenie zupełnie nowej platformy Smart TV. Tak, to Tizen, ale
wygląda on zgoła odmiennie od tego, do czego Samsung nas przyzwyczaił.
Nas, a właściwie mnie. Bo zakładam, że nabywca telewizora swój ostatni
zakup poczynił 5, 7, a może 10 lat temu. Klient raczej nie ma porównania
do tego, co było rok temu, chyba że ma telewizor w drugim pokoju, widział
coś u znajomych czy rodziny. Dla mnie co roku, widząc ewolucję systemu,
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użytkując różne systemy, ta zmiana systemu
jest znacząca i, przynajmniej na pierwszy rzut
oka, wydaje się niekorzystna. Kafle wyświetlane na ekranie zamieniono na centralny
ekran, na którym na razie niestety brakuje
treści. Ewidentnie jest to tworzone z myślą
o rynkach takich jak koreański czy amerykański, ale może u nas też to się zmieni, zwłaszcza
gdy na dobre zadomowią się czołowi światowi
dostawcy VOD, a TVN i Polsat będą chcieli
agresywniej komunikować swoje treści i jednak zaczną myśleć o współczesnych standardach tworzenia aplikacji.
Nowy Smart TV Samsunga wciąż jest czytelny,
jest jeszcze bardziej otwarty na synergię
z urządzeniami mobilnymi, jest też jeszcze
lepiej przygotowany by stać się hubem pod
inteligetny dom w oparciu o SmartThings
(a wkrótce pewnie też Matter). Liczę na to,
że Samsung będzie ten system rozwijał i ma
jakiś realny pomysł na niego. To, co teraz
widzimy, jest bardziej taką zapowiedzią
przyszłości niż realnym pokazem świeżości.
Jest to jednak operacja na żywym organiźmie i klienci muszą pomyśleć czy im się to
podoba, czy może z miejsca sięgną po przystawkę, jak na przykład Apple TV, czy jednak
będą szukać czegoś od konkurencji.
Warto jednak pamiętać, że smart w przypadku
Samsunga nie kończy się na aplikacjach VOD.
To także nowa funkcja w postaci kalibracji

15

AKTUALNOŚCI

16

ekranu za pomocą naszego smartfona (działa to na podobnej zasadzie,
co w tvOS). To też wspomniane łączenie z telefonem, wyświetlanie dwóch
obrazów z różnych źródeł na jedynym ekranie, to integracja z inteligentnym
domem czy wreszcie wspomniany tryb ambient. Jest tego sporo. Smart jest
też pilot z panelem słonecznym do ładowania i szybkim dostępem do najpopularniejszych aplikacji.

Nowy Smart TV Samsunga

Soundbary Samsung 2022 – jest
moc i szeroki wachlarz rozwiązań
Uzupełnieniem oferty telewizorów są soundbary

wciąż jest czytelny, jest

i tu też tak, jak w przypadku telewizorów, niemal

jeszcze bardziej otwarty na

każdy jest w stanie znaleźć rozwiązanie audio dla

synergię z urządzeniami
mobilnymi, jest też jesz-

siebie. Pojawiła się nowa belka slim. Ją miałem okazję wreszcie posłuchać podczas warsztatów i gra
nad wyraz ciekawie. Jest cała gamą modeli w róż-

cze lepiej przygotowany

nych budżetach i wielkościach, z topowymi mode-

by stać się hubem pod

lami z tylnymi głośnikami w zestawie. Największa

inteligetny dom w oparciu
o SmartThings (a wkrótce
pewnie też Matter).

zmiana? Wprowadzenie opcji bezprzewodowej
konfiguracji głośników z dźwiękiem Dolby Atmos.
Telewizor do soundbara może być nie podpięty
HDMI, ale po Wi-Fi możliwe jest przesyłanie z telewizora dźwięku Dolby Atmos. To kolejny ukłon
w stronę łatwej konfiguracji, ograniczania przewodów, estetycznej aranżacji wnętrza, ale też oczy-

wiście zachęcania do łączenia telewizorów i soundbarów od Samsunga.
Więcej o Dolby Atmos w soundbarach Samsung przeczytacie już wkrótce
– przygotowujemy dla was w tym zakresie coś specjalnego.

Rok 2022 w telewizorach Samsung to opcja znalezienia ekranu dopasowanego właśnie pod nas
Warsztaty Samsunga związane ze sklepową premierą nowych telewizorów
były okazją do odkrycia paru smaczków, których nie zawsze jestem w stanie wychwycić w trakcie testów. Jednak myślę, że główna istotą tegorocznej
oferty Samsunga jest jej różnorodność. Naprawdę nie trzeba wychodzić
poza markę Samsung aby znaleźć telewizor dla siebie. Budżetowa seria BU
to propozycja po prostu dla tych, którzy chcą mieć telewizor na kilka kolejnych lat, z nowoczesnymi funkcjami, w niskiej cenie (jak na dzisiejsze czasy)
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i sprawdzonej marki. Ekrany QLED to rozsądny wybór, zwłaszcza serie Q70B
i Q80B nie powinny rozczarowywać. Telewizory Neo QLED, czyli te z podświetlaniem MiniLED, to jedne z najbardziej uniwersalnych ekranów na rynku.
To ekrany dla graczy, dla fanów kinowych seansów i po prostu casualowego
widza, który może sobie pozwolić na zakup dobrego TV i cieszyć się dobrym
obrazem w każdych warunkach. Ekrany Neo QLED 8K to propozycja high-endowa, gdzie rozdzielczość to tylko kropka nad i. Te telewizory w rozmiarach 75. i 85. calach są niemal bezkonkurencyjne (widzę konkurencję
jedynie w Sony Z9K). Ekran QD-OLED to rękawica rzucona w telewizory OLED
i wydaje się, że całkiem celnie. Jak ktoś poluje na topowego OLEDa 2022, to
najprawdopodobniej sięgnie po telewizor z matrycą od Samsung Display właśnie. A to robi wrażenie, biorąc pod uwagę właściwie rok debiutu technologii.
Tylko, że to nie wszystko. Samsung ma jeszcze całą gamę telewizorów i projektorów lifestyle’owych. The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere, The
Terrace, The Freestyle. Mało? Masz luksusową rezydencję i olbrzymią ścianę?
Możesz kupić, jako jeden z pierwszych na świecie, telewizor w technologii
microLED. Do wyboru, do koloru, od nieco mniej niż 2 tys. PLN do ponad
400 tys. PLN – każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. A jednocześnie
UX tych ekranów, niezależnie od budżetu, pozostanie na bardzo zbliżonym
poziomie – zmienia się wielkość, technologie i przede wszystkim jakość
obrazu, ale doświadczenia płynące z użytkowania wciąż będą Samsungowe.
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PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

18

Sonos Ray i nowe kolory Sonos Roam

– wiosenne nowości Sonos
Do wyboru do koloru! Sonos zgodnie z wcześniejszymi plotkami
wypuszcza na rynek swój trzeci soundbar w obecnej ofercie.
Sonos Ray będzie też najtańszym soundbarem w ofercie tego
amerykańskiego producenta audio. Dodatkowo firma wprowadza
nowe wersje kolorystyczne głośnika Roam oraz własnego asystenta
głosowego. 899 PLN i 1399 PLN to ceny, o których warto pamiętać.

AKTUALNOŚCI
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Sonos Ray – soundbar
Sonos za 1399 PLN
O 800 złotych tańszy od Sonos Beam 2,
kompatybilny z AirPlay 2 i ekosystemem
Sonos, estetyczny, jak to Sonos, i kompaktowy – taki jest Sonos Ray. To wybór
dla osób zaczynających swoją przygodę
z ekosystemem Sonos, zainteresowanych
tanim soundabrem o dobrych parametrach dźwiękowych i wygodnej obsłudze.
Choć ta wygodna obsługa jest dla mnie co
najmniej kontrowersyjna i powiela błędy
firmy sprzed ery ARC. Ray nie jest wyposażony w złącze HDMI. Podłączenie do
telewizora możliwe jest tylko przewodem
optycznym. To w 2022 roku, przy braku
wykorzystania HDMI CEC, jest bez sensu,
nie wspominając o tym, że w tej cenie
jesteśmy w stanie też nabyć soundbary
z Dolby Atmos i również wsparciem dla
AirPlay 2. Wierzę, że ta lista grzechów jest
rekompensowana przez jakość dźwięku,
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z której Sonos słynie. Może być to ciekawa propozycja do uzupełnienia
dźwięku w dodatkowych telewizorach w domu, propozycja po prostu na
dość płaski, soundbarowy głośnik multimedialny, jako alternatywa dla One
czy Five. Głośnik dostępny jest od dziś w przedsprzedaży, a do sklepów
trafi 7 czerwca.

Sonos Roam w nowych kolorach
O jakość dźwięku, praktyczność i możliwości nie trzeba się martwić w przypadku Sonos Roam. Ten przenośny głośnik łączący się zarówno po Wi-Fi,
jak i Bluetooth, i oferuje bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi
– dzięki temu to jeden z najciekawszych głośników mobilnych na rynku.
Teraz zyskał nowe warianty kolorystyczne: Oliwkowy (Olive), Morski (Wave)
i Zachód Słońca (Sunset). Głośniki Roam Colors dostępne są w sprzedaży
od dziś w cenie 899 PLN. To ciekawa propozycja na zbliżające się wakacje.

Sonos Voice Control – czyli autorski asystent głosowy
SVC to również funkcja, o której pojawiały się plotki. Asystent dostępny
będzie od 1 czerwca w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości pojawi się
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w innych krajach. Przy czym, na ten moment, Sonos oficjalnie w Polsce nie
pozwala nawet na korzystanie z asystentów głosowych firm trzecich, więc
bardzo możliwe, że asystent głosowy Sonos jeszcze długo się u nas nie
pojawi. W Stanach SVC przemówi głosem Aktora Giancarlo Esposito znanego z Breaking Bad czy The Mandalorian. Uruchomienie asystenta będzie
odbywać się komendą „Hej Sonos”.
Asystent ten będzie kompatybilny z Sonos Radio, Apple Music, Amazon
Music, Deezer i Pandora. Firma podkreśla, że dba o prywatność użytkowników i żadne polecenia czy odgłosy nie są wysyłane do chmury, przechowywane, a tym bardzie odsłuchiwane, przez osoby trzecie.
Sonos Voice Control to bardzo dobry pomysł – na rynku amerykańskim.
Wygląda to na zaawansowaną kontrolę głosową z pominięciem Siri, Alexy
czy asystenta Google’a. To wygodne rozwiązanie w przypadku odtwarzania
muzyki. Oczywiście pytanie, jak będzie sprawdzać się w praktyce, ale to
słuszny krok w rozwoju produktów§ Sonos.
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Sonos się nie zatrzymuje
Czekamy na nowego subwoofera od
Sonosa, na słuchawki, a może nawet
soundbar z własną platformą Smart TV.
Tymczasem dostaliśmy nowe kolory
genialnego głośnika przenośnego oraz tani
soundbar. Ten mógłby być nieco bardziej
zaawansowany mimo wszystko. Sterowanie głosowe nie jest niestety dostępne
w Polsce, do czego w sumie przywykliśmy.
Nie mniej Sonos doskonale wie co robi
– zgrabnie uzupełnia portfolio, próbuje
poszerzyć grono klientów, odpowiada
na potrzeby rynku. Nie zdziwie się więc,
gdy Sonos Ray będzie sprzedawał się
naprawdę dobrze. Sam wybieram i polecam Beam 2, a dla najbardziej wymagających zestaw kina domowego oparty o Arc.
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Nowe rozdanie w kinie domowym
– laserowe projektory 4K od Sony
Rewolucja w projektorach, przełom w kinie domowym. Tak w skrócie
można powiedzieć o premierze Sony VPL-XW5000ES czyli nowym
projektorze sony SXRD z natywną rozdzielczością 4K. Dodatkowo
oferta Sony powiększyła się również o model VPL-XW7000ES.
Żegnamy lampy i witamy kino domowe z prawdziwego zdarzenia.
Wreszcie, nareszcie ale też to powinno zmienić niektórym plany co do
zagospodarowania wnętrza domu.
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Projektory nie są urządzeniami cieszącymi się dużą popularnością, zwłaszcza gdy mówimy o klasie premium. Wielu konsumentów liczy, że wydając
na taki sprzęt 4-5 tysięcy uzyskają satysfakcjonujące efekty do kina domowego. Cóż, zdecydowanie są w błędzie. W ostatnich latach generalnie
bolączką projektorów była niska atrakcyjność względem dużych i stosunkowo tanich telewizorów. Teraz jednak ma szansę się to zmienić za sprawą
najbardziej kompaktowych projektorów laserowych od Sony.
Do tej pory na rynku nie było dostępnych projektorów laserowych w technologii SXRD, które byłyby akceptowalne cenowo do zakupu dla wymagających użytkowników kina domowego. Takie urządzenia kosztowały
około 100 tysięcy lub więcej. Były fantastyczne ale zarezerwowane już dla
naprawdę najbogatszych inwestorów. Teraz na rynku debiutuje Sony VPL-XW5000ES wyceniany na 5999 Euro, czyli mniej niż 30 tysięcy złotych. Za
projektor 4K z świetnym odwzorowaniem kolorów, czernią, zauważalnym
HDR, to nie jest kwota wygórowana. Porównywalna do 83-calowego świetnego telewizora OLED i niższa od flagowych telewizorów 85-calowych
(co prawda 8K). Oczywiście do tego musimy dodać jeszcze dobry ekran,
odpowiednie odtwarzacze, systemy audio, zaciemnienie pomieszczenia.
Wciąż jednak jest to największa rewolucja w projekcyjnym kinie domowym
od lat. Koniec ze zmartwieniami o lampę, czyli coś co budziło największe
obawy użytkowników projektorów do kina domowego.
A tak o nowych urządzeniach pisze producent:
W porównaniu z modelem VPL-VW790ES projektor VPL-XW7000ES
jest o 20% mniejszy i 30% lżejszy, a VPL-XW5000ES — o 30% mniejszy i 35% lżejszy. Oznacza to, że nowe produkty są najbardziej
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kompaktowymi na świecie projektorami laserowymi HDR o natywnej rozdzielczości 4K przeznaczonymi do domu. Ich wyrafinowana,
kompaktowa stylistyka wpisuje się w różne rodzaje domowych
pomieszczeń. Nowa seria XW obsługuje sygnały wejściowe 2K 120 Hz
z opóźnieniem 13 ms.
Dynamic HDR Enhancer — duża moc obliczeniowa procesora X1™ Ultimate
połączona z nowym systemem regulacji mocy lasera w obu modelach
dodatkowo zwiększa kontrast. W rezultacie jasne sceny w obrazie HDR
stają się jeszcze jaśniejsze, a ciemne — ciemniejsze. Nowa technologia
Object-based HDR remaster zwiększa efektywność przetwarzania obrazu
w czasie rzeczywistym poprzez analizę obiektów w poszczególnych klatkach i zapewnia niezrównany obraz HDR z każdego źródła.
Model VPL-XW7000ES to już zupełnie inny poziom cenowy (14 999 Euro)
ale to projektor z jasnością 3200 lm, Funkcją Live Color Enhancer i przede
wszystkim z nowym obiektywem Avanced Crisp Focused (ACF) o średnicy 70 mm. Producent podkreśla, że zastosowano przednią soczewkę
asferyczną oraz szybujący układ soczewek ostrości. W rezultacie obraz na
dużym ekranie jest wyjątkowo wyraźny i szczegółowy.
Zapowiada się to naprawdę bajecznie i czekam, aż zobaczymy te projektory w akcji. Jeśli budujesz dom, urządzasz fantastyczny apartament, przemyśl czy nie stworzyć przestrzenii do kina domowego. Wreszcie projektory
znów stały się atrakcyjną propozycją dla fanów kina w domowym wydaniu.
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Dolby Atmos
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– czym właściwie jest ta wielka
zmiana w dźwięku?
Dolby Atmos kończy właśnie 10 lat! Tak, to w czerwcu 2012 roku odbyła
się premiera filmu „Merida Waleczna” ze studia Pixar. Hollywoodzki
El Capitan Theatre był pierwszym miejscem, gdzie można było
posłuchać nowej technologii dźwięku obiektowego. 10 lat później
Dolby Atmos jest w naszych telewizorach, soundbarach, słuchawkach,
iPhone’ach, a nawet MacBookach. Czym jest Dolby Atmos?
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Dolby Atoms to technologia dźwięku obiektowego. To hasło jest tu najbardziej istotne. W przeciwieństwie do Dolby Digital i większości innych nam
wcześniej znanych formatów, w których mieliśmy do czynienia z dźwiękiem mono, stereo i wielokanałowym. Ścieżki dźwiękowe były oparte
o kanały, czyli na etapie postprodukcji sygnał był adresowany do jednego,
dwóch czy pięciu głośników i określano zachowanie dźwięku wobec tych
konkretnych pozycji. W przypadku Dolby Atmos to nie liczba kanałów
ma znaczenie, a obiekty dźwiękowe. Technologia Dolby Atmos umożliwia
umieszczenie nawet 128 ścieżek dźwiękowych ulokowanych w przestrzeni.
A procesory odpowiadające za przetwarzanie dźwięku dopasowują to do
instalacji, z której korzystamy, od kina po nasz telefon.
Skutki Dolby Atmos to bardzo szczegółowy dźwięk, który w idealnej konfiguracji głośnikowej, na przykład właśnie w sali kinowej jest ulokowany
dokładnie tam, gdzie pada. Mamy deszcz i pada on prosto z sufitu, odbija
się gdzieś w tle od liści drzew itd. – i to wszystko słyszymy. Jeśli przelatuje
samolot, to płynnie przelatuje na przykład z tyłu do przodu.
Dolby Atmos wymaga odpowiedniego sprzętu oraz odpowiednio przygotowanych treści. Obecnie Dolby Atmos to nie tylko filmy, ale też gry,
transmisje sportowe, muzyka, a nawet występy na żywo! O tym wszystkim
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przeczytacie właśnie w tym numerze iMagazine na kolejnych stronach.
W przypadku kina najbardziej zaawansowane instalacje mają po 64 głośniki.
W przypadku kina domowego minimalna konfiguracja to 5.1.2, gdzie dodane
są dwa głośniki efektowe na suficie lub odbijające dźwięk od sufitu. Jednak Dolby stawia na upowszechnienie tego formatu i stara się, aby każdy
miał okazję usłyszeć dźwięk obiektowy i jego atuty, dlatego nawet głośniki
w MacBooku czy komputerze iMac są w stanie zdekodować i wydobyć
dźwięk Dolby oczywiście w ramach technologicznych możliwości.
Śmiało można powiedzieć, że Dolby Atmos i jego bezpośredni konkurenci
to obecnie najlepszy format dźwiękowy dla treści przestrzennych, a właściwie obiektowych – słyszymy więcej, słyszymy dokładniej, jest to bardziej
naturalne, przenosimy się w miejsce akcji, wprost na salę koncertową.
Osobiście ostatnio jestem wyjątkowo zaskoczony zjawiskowo dobrym miksem płyty „Pogłos” Natalii Szroeder. To pierwszy album w Polsce w całości
zmiksowany w Dolby Atmos. Więc tak, Dolby Atmos jest coraz popularniejszy, coraz szerzej dostępny – warto więc wiedzieć, gdzie go znajdziemy, jak
z niego korzystać i wybrać sprzęt, który pozwoli się tym cieszyć.
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Gdzie znajdziemy Dolby Atmos?
Gdzie szukać treści w Dolby Atmos?
Dolby Atmos to filmy, seriale, muzyka, transmisje sportowe, gry
i jeszcze więcej. Ale oczywiście nie każdy film czy serial jest dostępny
w Dolby Atmos. Mając sprzęt do odtwarzania Dolby Atmos, nie
wszystko będzie w Atmosie. Gdzie znajdziemy w takim razie treści
z DA i jakie to będą treści?
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Kino
Dolby Atmos zostało stworzone w pierwszej kolejności z myślą o salach
kinowych, tam jest najwięcej głośników. W Polsce tych sal wspierających
Dolby Atmos jest już co najmniej kilkanaście i to nie tylko w Warszawie
czy Gdańsku, ale też Mielcu, Radomiu, Tarnowie i innych miastach. Aby
cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos w kinie, musimy wybrać się więc do
odpowiedniej sali kinowej oraz na seans, na którym film tak został zremasterowany. W momencie pisania tego tekstu w kinach obejrzymy w Dolby
Atmos „Top Gun: Mavericks”. „Buzz Astral” pojawi się w Polsce z dubbingiem w Atmosie. Generalnie na tle całego kinowego repertuaru filmów
z Atmosem jest stosunkowo niewiele, a na nasz rynek nie wszystkie pozycje trafiają z takim dźwiękiem, zwłaszcza gdy mowa o dubbingu.

Płyty Blu-ray i UHD Blu-ray
Płyty, choć ich popularność maleje, wciąż są jedynym najlepszym jakościowo źródłem zarówno obrazu i dźwięku. Duża pojemność płyt i brak
potrzeby zapewnienia szybkiego i stabilnego łącza pozwalają zaoferować
wysoki bitrate treści. Jeśli więc zależy Wam na najlepszych doznaniach
audiowizualnych, to warto sięgnąć po płyty. Znaczna część filmów na płytach UHD Blu-ray oraz wiele pozycji na Blu-ray (wydanych po 2014 roku)
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oferuje dźwięk w formacie Dolby Atmos, zdarzają się pozycje w konkurencyjnym formacie DTS:X.

Streaming
Największą bazą filmów z Dolby Atmos dostępnych do zakupu lub wypożyczenia jest serwis iTunes Movies dostępny w ramach Apple TV App. Dolby
Atmos z iTunes dostępny jest na wybranych iPhone’ach, iPadach, komputerach Apple, Apple TV 4K oraz aplikacjach Smart TV. Zjawiskowa jakość Dolby
Atmos w niemal wszystkich pozycjach dostępna jest też w ramach usługi
Apple TV+. Co istotne, także pozycje dubbingowane dla dzieci w języku polskim oferują najczęściej ścieżkę dźwiękową w Dolby
Atmos. Tam ten dźwięk jest naprawdę świetnie zrobiony. Warto posłuchać „Prehisterycznej planety”, „For

Największą bazą filmów
z Dolby Atmos dostępnych
do zakupu lub wypoży-

All Mankind”, a nawet zwrócić uwagę jak udźwiękowienie „Teda Lasso” różni się od podobnych luźnych
produkcji telewizyjnych.

czenia jest serwis iTunes

Dużo treści w Dolby Atmos znajdziemy w serwisie

Movies dostępny w ramach

Disney+ – to na przykład wszystkie filmy z serii „Star

Apple TV App. Dolby Atmos
z iTunes dostępny jest na
wybranych iPhone’ach,
iPadach, komputerach
Apple, Apple TV 4K oraz
aplikacjach Smart TV.

Wars”, większość pozycji Marvela oraz liczne animacje Disneya. Niestety, mowa jedynie o dźwięku oryginalnym, a szkoda, bo niektóre filmy Disneya trafiły
w Polsce z dubbingiem w Dolby Atmos tylko do kina.
Kolejnym serwisem z ponad setką produkcji w Dolby
Atmos jest Netflix. Co istotne, w serwisie znajdziemy
też pozycje w języku polskim z takim miksem. Niestety, Dolby Atmos podobnie jak jakość 4K, jest
dostępny wyłącznie dla użytkowników Premium.

Pojedyncze pozycje z dźwiękiem Dolby Atmos dostępne są w serwisie HBO
MAX, a jeszcze mniej znajdziemy ich w Amazon Prime Video.

Transmisje sportowe w TV
Coraz więcej transmisji sportowych na całym świecie jest realizowanych
z dźwiękiem Dolby Atmos. Dotyczy to przede wszystkim dużych wydarzeń
sportowych. Co istotne dźwięk Dolby Atmos był dostępny w ubiegłym
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roku (2021) podczas transmisji Euro 2020 na TVP 4K, prawdopodobnie tak
samo będzie z mundialem w Katarze. Na razie Dolby Atmos w telewizji
w Polsce dostępny jest właściwie tylko z DVB-T2, czyli cyfrowej telewizji
naziemnej. Transmisji sportowych z Atmosem nie znajdziemy w aplikacjach
streamingowych.

Streaming muzyki
Dolby Atmos wspierają w Polsce serwisy streamingowe – Apple Music oraz
Tidal. Zwłaszcza Apple Music może pochwalić się bardzo bogatą biblioteką
treści w Dolby Atmos. Na zachodzie Dolby Atmos znajdziemy także w serwisie streamingowym Amazona.

Gry
Granie w gry z dźwiękiem Dolby Atmos możliwe jest na konsolach Xbox
(od modelu One S wzwyż) oraz wybranych komputerach PC. Do grania
wymagamy oczywiście odpowiedniego sprzętu oraz odpowiedniej gry.
Wśród tytułów, w które zagramy z dźwiękiem Dolby Atmos, jest Forza
Horizon 5, Resident Evil Village, Microsoft Flight Simulator czy Call of
Duty Vanguard.
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Dolby Atmos kontra Dolby Atmos
– czyli najlepsze wrażenia vs najlepsza jakość

Nasze doświadczenia płynące z odtwarzanych treści będą zależały
przede wszystkim od sprzętu, z którego będziemy korzystać.
Warto też zwrócić uwagę na to, że Dolby Atmos również występuje
w dwóch formatach. Co trzeba wiedzieć? Jak uzyskać te najlepsze
efekty? Tych kilka wskazówek powinno wam pomóc przy decyzjach
zakupowych i konfiguracjach.
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Dolby Atmos zmienia zasady gry, zmienia to, w jaki sposób miksowany
jest dźwięk. To już jest słyszalne niemal na dowolnym urządzeniu, które
wspiera Dolby Atmos. Zresztą przy certyfikacji urządzeń z logo Dolby
Atmos założenie Dolby jest takie, aby dostarczać najlepszą możliwą jakość
w ramach danej klasy urządzeń. To jednak nie zmienia faktu, że zupełnie
inne efekty i wrażenia uzyskamy, odtwarzając film na naszym iPhonie,
inne doświadczenia będą płynąć ze słuchawek AirPods Pro, inne AirPods
Max, inne na telewizorze wspierającym Dolby Atmos, jeszcze inne na
soundbarze (a tu soundbar soundbarowi nierówny), na kinie domowym
i wreszcie w kinie. Niemniej mnogość detali i przestrzenność będą tym, co
odróżnia Dolby Atmos od typowego dźwięku stereo, a nawet 5.1.

Dolby Atmos zmienia zasady gry, zmienia to, w jaki sposób
miksowany jest dźwięk. To już jest słyszalne niemal na
dowolnym urządzeniu, które wspiera Dolby Atmos.

Dlatego przede wszystkim chcąc cieszyć się Dolby Atmos, warto zadbać
o zakup odpowiedniego sprzętu – poczynając od słuchawek, przez
soundbar lub kino domowe. Wybierając soundbar, decydujmy się na
urządzenia o głośnikach odbijających od sufitu, warto pomyśleć wręcz
o kompaktowym systemie kina domowego w oparciu o soundbar, czyli
obok belki grającej także na dwóch tylnych głośnikach. W przypadku
kina domowego warto pokusić się o rozwiązania oparte o mocny amplituner i głośniki rzeczywiście zainstalowane na suficie.
Jednak to nie tylko sprzęt jest różny, ale sam Dolby Atmos jest różny.
Istnieją trzy wiodące warianty Dolby Atmos. Atmos nie jest typowym
kodekiem dźwięku, jest warstwą/profilem zaszytym w już istniejących
kodekach. W przypadku streamingu występuje jako warstwa dla Dolby
Digital Plus, gdzie bitrate wynosi 768 kbps. Natomiast Atmos w Dolby
TrueHD sięga średnio 6000 kbps. Dodatkowo z myślą o przekazie
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transmisji Dolby Atmos zaszyty jest także w formacie AC4, gdzie kompresja jest jeszcze efektywniejsza względem Dolby Atmos. Co to oznacza
w praktyce? Że najlepszą, wyraźnie lepszą ścieżkę dźwiękową otrzymamy
na płytach UHD Blu-ray i Blu-ray. Natomiast w pozostałych źródłach ten
sygnał jest już poddany kompresji i nie ma on tak dużej przepustowości.
Wnioski? Fani dźwięku, osoby szczególnie na tym punkcie wyczulone
z pewnością będą inwestować w topowy sprzęt oraz budować swoją
kolekcję płyt. Natomiast jednocześnie Dolby Atmos to masowa zmiana
w treściach, podobna do zmiany, jaka zachodzi w przypadku sygnału wideo
i rzejścia z HD na 4K HDR. HDR/Dolby Vision też jest wspierany nawet przez
podstawowe modele, ale pełne wrażenia uzyskamy na flagowych modelach. Każdy jednak zyskuje i zauważa benefity płynące z tej zmiany.
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Konfiguracja Dolby Atmos na
urządzeniach Apple
lead

Przejdź do strony
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Nie tylko Dolby Atmos
Dolby Atmos jest królem tego numeru i zdecydowanym liderem, jeśli
chodzi o nowoczesne formaty dźwięku. Warto jednak pamiętać o tym,
że nie tylko laboratoria Dolby pracowały nad nowymi rozwiązaniami
w dźwięku. Jakie jeszcze inne formaty znajdziemy?
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Największym konkurentem dla Dolby Atmos jest DTS:X. Wynika to właściwie
z odwiecznej rywalizacji Dolby i DTS. Był Dolby Digital i DTS, później Dolby
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio. W tej odsłonie mamy DTS:X oraz Dolby
Amtos. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to Atmos wygrał, a przynajmniej
jest bardziej powszechny. Wszak DTS:X nigdy nie dotarł dalej niż płyty Blu-ray
i UHD Blu-ray, a tym samym dostępny jest dla nielicznych. Za to wiele soundbarów go wspiera, więc, co istotne, wybierając amplituner lub soundbar i sięgając po płyty z DTS:X, jest szansa na to, że ten DTS:X usłyszymy. Jakościowo
doświadczenia są bardzo zbliżone, gdy mówimy o wariantach z płyt, a właściwie tylko takie możemy porównywać.
Swoją własną technologię dźwięku przestrzennego, ale takiego w pełni nas
otaczającego, oferuje także Sony. To 360 Reality Audio. Jak o tej technologii
możemy przeczytać:
W konwencjonalnym stereo lub 5.1-kanałowym dźwięku

Największym konkurentem dla Dolby Atmos jest

przestrzennym głośniki są umieszczone w stałej pozycji,
a dźwięk można nadawać tylko wokół tego ustalonego
formatu w płaszczyźnie poziomej. 360 Reality Audio

DTS:X. Wynika to właściwie

wykorzystuje przestrzenne pole dźwiękowe, tworząc wiele

z odwiecznej rywalizacji

wirtualnych głośników, które są słyszalne z przodu, z tyłu,

Dolby i DTS. Był Dolby

nad i pod Tobą w prawdziwej przestrzeni 360 stopni.

Digital i DTS, później Dolby

Dźwięk w 360 Reality Audio dostępny jest w serwisie

TrueHD oraz DTS-HD

TIdal, Deezer i kilku mniej popularnych usługach. Na

Master Audio.

tych rozwiązaniach bazuje też 3D Audio w konsoli PlayStation 5. Ta wspiera Dolby Atmos jedynie dla treści
video z płyt i streamingu.
Kolejnym ciekawym formatem jest Auro-3D to technologia, która powstała
wcześniej niż Dolby Atmos i skupiona jest na dostarczaniu dźwięku do
naprawdę dużej liczby głośników. W przypadku domowego audio powinien to
być system 11.1, a minimum 9.1. System ten jest wspierany przez topowe amplitunery od Yamahy, Denona czy Marantza. Niestety oferta treści w Auro-3D jest
bardzo ograniczona. Niemniej takie filmy i koncerty czy albumy muzyczne się
pojawiają. Jeśli jesteś bardzo wymagającym fanem dźwięku i uwielbiasz czuć
przestrzeń, to warto się tym zainteresować.
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Dźwięk w 360 Reality Audio dostępny jest w serwisie TIdal,
Deezer i kilku mniej popularnych usługach. Na tych rozwiązaniach bazuje też 3D Audio w konsoli PlayStation 5. Ta wspiera
Dolby Atmos jedynie dla treści video z płyt i streamingu.

Technologie cały czas się rozwijają, inżynierowie wciąż pracują nad nowymi
pomysłami, a firmy ze sobą konkurują i próbują stworzyć kolejne projekty
i produkty. Ciekawe, co nas czeka w przyszłości w tej materii. Dla mnie największym przełomem byłoby dostarczenie dźwięku z płyt do streamingu.
Dolby Atmos jest królem tego numeru i zdecydowanym liderem, jeśli chodzi
o nowoczesne formaty dźwięku. Warto jednak pamiętać o tym, że nie tylko
laboratoria Dolby pracowały nad nowymi rozwiązaniami w dźwięku. Jakie
jeszcze inne formaty znajdziemy?
Największym konkurentem dla Dolby Atmos jest DTS:X. Wynika to właściwie
z odwiecznej rywalizacji Dolby i DTS. Był Dolby Digital i DTS, później Dolby
TrueHD oraz DTS-HD Master Audio. W tej odsłonie mamy DTS:X oraz Dolby
Amtos. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to Atmos wygrał, a przynajmniej
jest bardziej powszechny. Wszak DTS:X nigdy nie dotarł dalej niż płyty Blu-ray
i UHD Blu-ray, a tym samym dostępny jest dla nielicznych. Za to wiele soundbarów go wspiera, więc, co istotne, wybierając amplituner lub soundbar i sięgając po płyty z DTS:X, jest szansa na to, że ten DTS:X usłyszymy. Jakościowo
doświadczenia są bardzo zbliżone, gdy mówimy o wariantach z płyt, a właściwie tylko takie możemy porównywać.
Swoją własną technologię dźwięku przestrzennego, ale takiego w pełni nas
otaczającego, oferuje także Sony. To 360 Reality Audio. Jak o tej technologii
możemy przeczytać:
W konwencjonalnym stereo lub 5.1-kanałowym dźwięku przestrzennym głośniki są umieszczone w stałej pozycji, a dźwięk można nadawać tylko wokół
tego ustalonego formatu w płaszczyźnie poziomej. 360 Reality Audio wykorzystuje przestrzenne pole dźwiękowe, tworząc wiele wirtualnych głośników,
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które są słyszalne z przodu, z tyłu, nad i pod Tobą w prawdziwej przestrzeni
360 stopni.
Dźwięk w 360 Reality Audio dostępny jest w serwisie TIdal, Deezer i kilku
mniej popularnych usługach. Na tych rozwiązaniach bazuje też 3D Audio
w konsoli PlayStation 5. Ta wspiera Dolby Atmos jedynie dla treści video
z płyt i streamingu.
Kolejnym ciekawym formatem jest Auro-3D to technologia, która powstała
wcześniej niż Dolby Atmos i skupiona jest na dostarczaniu dźwięku do
naprawdę dużej liczby głośników. W przypadku domowego audio powinien
to być system 11.1, a minimum 9.1. System ten jest wspierany przez topowe
amplitunery od Yamahy, Denona czy Marantza. Niestety oferta treści w Auro-3D jest bardzo ograniczona. Niemniej takie filmy i koncerty czy albumy
muzyczne się pojawiają. Jeśli jesteś bardzo wymagającym fanem dźwięku
i uwielbiasz czuć przestrzeń, to warto się tym zainteresować.
Technologie cały czas się rozwijają, inżynierowie wciąż pracują nad nowymi
pomysłami, a firmy ze sobą konkurują i próbują stworzyć kolejne projekty
i produkty. Ciekawe, co nas czeka w przyszłości w tej materii. Dla mnie największym przełomem byłoby dostarczenie dźwięku z płyt do streamingu.
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LG swoimi soundbarami
udowadnia, że rozmiar
nie ma znaczenia
Koreański gigant technologiczny od lat współpracuje z Dolby, oferując
technologię Dolby Vision i Dolby Atmos w swoich produktach.
W 2022 roku gama soundbarów wspierających technologię dźwięku
obiektowego jest spektakularnie szeroka. Każdy, przeglądając
produkty LG, powinien znaleźć coś dla siebie. Najciekawsze jest to, że
soundbar z Dolby Atmos może być nawet bardzo malutki.
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Wedle zasady „każdemu wedle potrzeb” i „dla każdego coś dobrego” użytkownicy mogą cieszyć się dekodowaniem dźwięku Dolby Atmos w telewizorach LG OLED i LG QNED 2022. Gdy jednak ktoś zapragnie doświadczyć
jeszcze bardziej immersyjnego dźwięku, może sięgnąć po belki grające.
Oczywiście, soundbary od LG korzystają ze światowych standardów i portu
HDMI eARC, więc działają z telewizorami czy nawet projektorami dowolnego producenta. Wspierają też komunikacje CEC, zatem uruchomią się
wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.
To, co najbardziej rzuca się w oczy przy przeglądaniu oferty soundbarów LG,
to model Eclair QP5. Nic dziwnego, że na myśl o nazwie przypominają Wam
się eklerki. Takie było założenie firmy. Wszak głośnik ten jest tylko „nieco”
większy od eklerka. Ma raptem 30 × 6 × 12 cm. Jest podobnej wielkości, co
głośnik Bluetooth. Wręcz malutki. Oczywiście, z boku w naszym salonie
musi znaleźć się jeszcze miejsce na subwoofer. Nadal jednak mowa o produkcie niezwykle kompaktowym. A to sprawia, że „duży dźwięk” możemy
wnieść do małego pokoju. Mieszkasz w kawalerce? Masz niewielki salon,
ale chcesz się cieszyć prawdziwym kinowym dźwiękiem? Ten soundbar
jest w stanie przetworzyć dźwięk 7.1.2 i nadać mu sporej przestrzenności.
Oczywiście, im bardziej zamknięte pomieszczenie, tym efekty będą lepsze.
Niemniej to wyjątkowa propozycja, która daje dostęp do wysokiej klasy
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dźwięku tym, którzy nie mogą sobie na nią pozwolić właśnie ze względu na
gabaryty belek grających, nie wspominając o zestawach kina domowego.
Model Eclair QP5 to jednak nie wszystko. Szukając dobrych soundbarów
o standardowych gabarytach, warto spojrzeć na modele SPD7Y i SP8YA.
Podobnie jak malutki ekler, także te soundbary korzystają z technologii
dźwięku Meridian. Zwykłemu użytkownikowi nazwa Meridian może być
mało znana, za to każdy szanujący się audiofil musi ją znać. To producent
rozwiązań audio działający na rynku od 1977 roku, brytyjska firma wyspecjalizowana między innymi w dostarczaniu zaawansowanych systemów
dźwiękowych do samochodów Jaguara, Land Rovera, a nawet Lotusa. Tworzy uznawane i wyjątkowe systemy audio dla najbardziej wymagających
użytkowników. To doświadczenie z dźwiękiem zostało teraz przeniesione
do znacznie bardziej przystępnych soundbarów LG. I zdecydowanie słychać
efekty tej współpracy.
Modele SPD7Y i SP8YA oferują dźwięk 3.1.2 i wspierają zarówno Dolby
Atmos, jak i DTS:X. Natomiast oba urządzenia można doposażyć także
o dodatkowe tylne głośniki, aby uzyskać eleganckie i kompaktowe kompletne kino domowe z pełnym dźwiękiem przestrzennym.
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Bardzo istotne jest to, że wspomniane soundbary wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, by zapewnić dźwięk dopasowany do treści.
Funkcja ta nazywa się AI Sound Pro. Gdy oglądamy serwis informacyjny czy
telewizję śniadaniową, dźwięk musi być inaczej zestrojony niż w przypadku
transmisji koncertu. Zupełnie inny jest także wtedy, gdy oglądamy kinowy
przebój na naszym domowym ekranie. Dzięki inteligentnemu dopasowywaniu się do treści soundbary LG zawsze gotowe są do zapewniania odpowiednich doznań dźwiękowych. Brzmi to naprawdę ciekawie i adekwatnie
do sytuacji. Osoby, które zdecydują się na komplet urządzeń z sygnaturą
LG, czyli telewizora i soundbaru, mogą liczyć na dodatkowe benefity. To
przede wszystkim jeszcze lepsza adaptacja dźwięku za sprawą wykorzystania procesora z telewizora, przekazywaniu przez telewizor pełnej informacji o trybach dźwiękowych oraz praktycznie pełne sterowanie soundbarem
z pilota od telewizora.
Oferta telewizorów LG OLED zwieńczona jest perełką w postaci modelu G2
(w 2021 roku był to model G1). Ekran tego telewizora jest niezwykle smukły
i przystosowany do zawieszenia na ścianie, łącznie z tym, że w pudełku
znajdziemy przeznaczony do niego uchwyt. Tak, aby telewizor zupełnie nie
odstawał od ściany. Ale tak piękny telewizor wymaga również idealnego
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uzupełnienia dźwiękiem. I tu pojawiają się soundbary GX i G1. Zostały one
tak przemyślane, aby prezentowały się wręcz spektakularnie w połączeniu z telewizorami LG z serii G. Tu również mamy wsparcie oczywiście dla
Dolby Atmos czy wykorzystanie AI. Całkowita moc tego zestawu wraz
z subwooferem to 360 W. Co istotne, ten soundbar wyposażono w wejście
i wyjście HDMI, co nie jest standardem dla soundbarów. Oznacza to, że
konsolę możemy podpiąć pod niego, a pod telewizor. To pozwala uniknąć
plątaniny kabli.
Soundbar to najlepszy towarzysz telewizora. Warto o tym pamiętać
i przede wszystkim zadbać o jak najlepsze doświadczenia dźwiękowe podczas seansów. Szeroki dostęp do treści Dolby Atmos w naprawdę wysokiej
jakości zachęca do tego, aby sięgać po takie sprzęty audio, jakie oferuje
LG. A przykład modelu eclair pokazuje, że każdy może znaleźć miejsce na
atrakcyjny wizualnie i dźwiękowo soundbar.
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Marantz SR7015
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– czyli jak zakochać się
w kinie domowym na nowo
Od blisko dwóch miesięcy używam amplitunera kina domowego
Marantz SR7015. Na łamach iMagazine dzieliłem się już pierwszymi
wrażeniami z użytkowania tego sprzętu, konfiguracji. Teraz po dwóch
miesiącach przychodzi czas na komentarz. Przyznam się, że efekty
tego urządzenia mnie samego zaskakują i to niemal każdego dnia.
Long story, short: To, jaki amplituner wybierzesz, robi różnice.
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Przyznam się szczerze, że jestem anty „audiofilem”. To znaczy uwielbiam
dobrej jakości dźwięk, wczuwam się w muzyczne niuanse, kocham dźwięk
przestrzenny w kinie domowym, lubię dobre słuchawki itd. Natomiast nie
wierzę w audiofilskie Voodu w postaci kabli za tysiące złotych, stabilizatory
napięcia i inne takie „wymysły”. Tak, traktuje je jako wymysły.
Marantz SR7015 obalił dwa z moich mylnych przeświadczeń. Po pierwsze
do tej pory byłem przekonany, że dane głośniki zagrają w miarę podobnie,
niezależnie od tego, jakim wzmacniaczem, na pewnym poziomie, zostaną
zasilone. Marantz SR7015 to sprzęt o przynajmniej 2 klasy lepszy od mojego
poprzedniego Onkyo i słychać, że da się z tych samych kolumn Dali Zensor
wyciągnąć więcej, jest więcej detali, większa głębia.
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Nie dość, że sam dźwięk jest lepszy, to same efekty uzyskiwane w systemie
są znacznie lepsze. Po prostu ten Dolby Atmos jest lepszy, a nawet zwykły
dźwięk przestrzenny Dolby Digital również, lepiej jest też tworzona scena
przy stereo. Ale efekty Dolby Atmos są niesamowite. Moje głośniki mam
od ponad 4 lat i dopiero teraz Atmos gra tak jak powinien. Był wcześniej,
był słyszalny i były fajne efekty, ale teraz słychać fenomenalnie przemieszczanie się obiektów w całym pokoju. Może to są kolejne lata w ewolucji
procesorów przetwarzających dźwięk, w dobrej kalibracji dźwięku do
pomieszczenia, ale to jest odczuwalne i to jest świetna rzecz.
Drugi „mit”, który obalił Marantz SR7015 w moim przypadku, to wygrzewanie sprzętu audio. O ile jest to zrozumiałe w słuchawkach i samych kolumnach głośnikowych, czy we wzmacniaczach lampowych, to nie koniecznie
wydawało mi się to prawdziwe w kontekście samego wzmacniacza. To, że
moje kolumny grają lepiej na nowym amplitunerze kina domowego usłyszałem od razu. Jednak te doświadczenia, które opisuje powyżej odnośnie
Atmosa, czy nawet lepszej sceny stereo, to już to, co słyszę teraz, a co na
początku, nie było aż tak wyraziste. Między dniem zero, a dziś, czyli niecałymi dwoma miesiącami dźwięk się poprawił.
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To wszystko są subiektywne wrażenia. Aczkolwiek bliscy, którzy znali
wcześniejszą konfigurację i obecną lub osoby, które teraz mogły posłuchać
dźwięku z mojego systemu albo słyszą, że jest lepiej, ciekawiej albo są właśnie pod wrażeniem efektów jakie daje dźwięku w tym systemie.
A jeśli szukacie inspiracji co do ciekawych doświadczeń dźwiękowych
to warto przede wszystkim sięgnąć po film Finch na AppleTV+. Jest on
jeden z najlepiej udźwiękowionych filmów ze streamingu w historii.
Burza piaskowa to scena, która idealnie nadaje się do testowania sprzętu
audio. W tym filmie smaczków dźwiękowych jest pełno i podczas seansu
dają dużo radości. Mniej spektakularny, ale przyzwoity jest też Red
Notice na Netflix.
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Wolnostojące zestawy kina domowego
z amplitunerami Yamaha
Dolby Atmos to standard, który narodził się w najlepszych salach
kinowych świata. Dziś jest dostępny dla każdego, pod warunkiem, że
skorzystamy z odpowiedniego sprzętu. Na co zatem powinniśmy zwrócić
uwagę podczas kompletowania klasycznego systemu kina domowego?

SPRZĘT

53

Dobierając elektronikę pod planowany, wolnostojący zestaw kina domowego, powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na kwestię obsługiwanych kodeków. Obowiązkowa jest w tym przypadku właśnie obsługa
Dolby Atmos. Jeżeli chodzi o liczbę obsługiwanych kanałów, tutaj wybór
zależy od planów użytkownika, a dokładnie od tego, jak rozbudowany system chce on uzyskać. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia odpowiednich
wejść, interfejsów komunikacyjnych czy oferowanej mocy.
Interesującym sprzętem, który może stanowić fundament własnego, wolnostojącego zestawu kina domowego zgodnego z Dolby Atmos mogą być
amplitunery kina domowego marki Yamaha, przy czym szczególnie warto
zwrócić uwagę na model RX-A6a z prestiżowej serii Aventage. To sprzęt
o cechach referencyjnych w zakresie reprodukcji i przetwarzania wielokanałowego dźwięku przestrzennego. Amplituner ten jest w pełni przygotowany do współpracy z najnowszymi komponentami, o czym świadczą
takie cechy, jak m.in. pełne wsparcie HDMI 2.1 dla wszystkich wejść czy
korzyści w postaci pełnej obsługi 4K 120 Hz, a także wciąż przyszłościowego 8K 60 Hz. Amplituner Yamaha RX-A6A może stanowić fundament
naprawdę wielokanałowego (9.2) systemu kina domowego. Amplituner
współpracuje z Apple AirPlay, Spotify Connect, można nim sterować również za pomocą inteligentnych asystentów głosowych (Amazon Alexa czy
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Google Assistant). Sprzęt jest prosty w obsłudze i konfiguracji dzięki aplikacji MusicCast.
Należy pamiętać, że dobór odpowiedniego sprzętu do wolnostojącego
zestawu kina domowego powinien również uwzględniać specyfikę danego
pomieszczenia. W przypadku wspomnianego sprzętu marki Yamaha
o odpowiednią kalibrację brzmienia zadba technologia YPAO R.S.C. z wielopunktowym pomiarem akustyki pomieszczenia i precyzyjną korekcją EQ.
Sprzęt jest kompatybilny z bezprzewodowymi tylnymi głośnikami (MusicCast 20/50), co ogranicza ilość okablowania w pomieszczeniu bez poświęcania szerokości sceny audio.
Nie zawsze jednak potrzebujemy aż tak wyrafinowanych rozwiązań.
Potrzeby wielu osób planujących własny wolnostojący system kina domowego mogą realizować również bardziej przystępne modele takie jak
Yamaha RX-V6A – amplituner wielokanałowy 7.2 – czy najniższy model
z prestiżowej serii Avantage, jakim jest Yamaha RX-A2A (liczba kanałów również 7.2). Nie bez znaczenia jest też fakt, że amplitunery Yamahy
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dostępne obecnie w odświeżonej wizualnie formie po prostu świetnie
wyglądają, co ma o tyle znaczenie, że są to urządzenia stawiane w centralnej części przestrzeni Home Audio.
Sam amplituner, choćby najdoskonalszy i najbardziej funkcjonalny to oczywiście zbyt mało. Kolejna istotna kwestia to głośniki. Ich dobór powinien
uwzględniać nie tylko ich ilość czy oferowane parametry, ale też charakterystykę brzmieniową dopasowaną pod nasze gusta.
Osobiście bardzo lubię ciepłą, naturalną sygnaturę brzmieniową produktów marki Bowers & Wilkins, zatem dobrym wyborem mogłyby być
głośniki Bowers & Wilkins serii 600 S2 Anniversary Edition oraz serii 700.
Seria 600 to jedne z najdłużej (obok serii 800 Diamond) produkowanych
głośników brytyjskiej marki; z tych konstrukcji korzystają m.in. słynne
studia nagraniowe. W gamie serii 600 znajdziemy zarówno duże kolumny
głośnikowe zdolne wypełnić dźwiękiem naprawdę duże pomieszczenia
(model 603 S2 Anniversary Edition), jak i podstawkowe kolumny 606 S2
Anniversary Edition, których kompaktowa obudowa przeczy potężnemu
brzmieniu, jakie wydobywa się z tych konstrukcji. Uzupełnieniem może być
głośnik centralny HTM6 S2 Anniversary Edition oraz subwoofery.
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Kolejną ciekawą propozycją w zakresie głośników może być seria Tesi marki
Indiana Line. Na tę serię składa się pięć
konstrukcji: dwie wolnostojące duże
kolumny, dwie konstrukcje podstawkowe
oraz głośnik centralny. Cechą wyróżniającą
tę serię jest fakt, że modele podłogowe
Tesi wykorzystują przetwornik niskotonowy z celulozową membraną, rozwiązanie znane również w produktach Bowers
& Wilkins, a to oznacza zarówno wysoką
dynamikę, jak i ciepły, głęboki bas.
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Trzecią propozycją jest seria ELAC
Uni-Fi Reference. W tym przypadku komponentami nagłośnieniowymi budowanego
wolnostojącego systemu kina
domowego mogłyby być: trójdrożne głośniki podłogowe Uni-Fi
Reference F5 w obudowie bass-reflex z wbudowanym 130-milimetrowym przetwornikiem
niskotonowym. Uzupełnieniem
tych kolumn podłogowych mogą
być głośniki centralne z serii Uni-Fi
Reference C5 oraz jednostki efektowe z serii Uni-Fi Reference B6.
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Na koniec jeszcze jedna sugestia, choć nie dotyczy ona bezpośrednio
Dolby Atmos, to warto ją wymienić. Dźwięk emitowany przez dobrze
dobrane kino domowe jest – cóż – donośny. Jeżeli nie chcemy tracić przyjemności z odsłuchu, a jednocześnie nie chcemy zakłócać domownikom
np. odpoczynku czy snu, warto zainteresować się świetnymi słuchawkami
Audeze Mobius. Mobiusy mają własne przetwarzanie 3D i jako takie nie są
słuchawkami przeznaczonymi do Atmosa, ale według zapewnień producenta są kompatybilne z dowolnym wstępnie przetworzonym dźwiękiem
3D w trybach Stereo i Hi-Res, z wyłączoną opcją 3D. Chcąc uzyskać na
komputerze dźwięk przestrzenny, należy wcześniej zainstalować program
Dolby Access i w ustawieniach dźwięku komputera włączyć Dolby Atmos
for Headphones. Poza tym to świetne słuchawki gamingowe, z fenomenalnym planarnym charakterem brzmienia i wyróżniającą się wirtualizacją
dźwięku przestrzennego.

SPRZĘT

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

59

Zestawy kina domowego
z głośnikami do zabudowy
Obecnie bardzo silnie rozwijającym się nurtem w Home Cinema są
konfiguracje oparte na głośnikach ukrytych w ścianach pomieszczeń.
Rozwiązania typu custom installation, bo o nich właśnie mowa,
pozwalają uzyskać doskonałą jakość wielokanałowego dźwięku
bez poświęcania przestrzeni danego pomieszczenia i jego układu
funkcjonalnego.
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Amplituner kina domowego w tego typu rozwiązaniach może być łączony
z głośnikami wbudowanymi w ścianę, sufit lub w inny sposób zamaskowanymi. Przyjrzyjmy się kilku przykładowym zestawom do takich zastosowań.
Zasady budowania systemu kina domowego z głośnikami do zabudowy
nie są specjalnie różne od reguł, do których należy się stosować podczas
budowania systemu wolnostojącego. W obu przypadkach należy wybrać
odpowiedni amplituner kina domowego optymalnie dostosowany do
naszych wymagań, dopasować głośniki, ich parametry, ilość, możliwości soniczne i charakterystykę brzmienia, a także uwzględnić specyfikę
pomieszczenia, co w przypadku systemów typu custom installation ma
szczególne znaczenie.
Tym, co skłania zwykle miłośników wyrafinowanego brzmienia do wybrania
systemów typu custom installation, czyli do zabudowy w kinie domowym,
jest – paradoksalnie – brak miejsca. To nie żart. W przypadku, gdy dysponujemy swobodą w rozmieszczaniu zestawów głośnikowych, nic nie stoi na
przeszkodzie, by wykorzystywać elementy wolnostojące, co już omawialiśmy w niniejszym wydaniu naszego magazynu. Natomiast w sytuacji, gdy
np. posiadacz wysokiej klasy amplitunera (np. modelu Yamaha RX-A6A)
chciałby rozbudować posiadany system stereo w pełnoprawny system kina
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domowego z głośnikami efektowymi, barierą może okazać się po prostu
brak miejsca na dodatkowe wolnostojące elementy. Rozwiązaniem jest właśnie montaż głośników do zabudowy, które wzbogacając potencjał dźwiękowy, nie wpłyną na utratę przestrzeni w danym pomieszczeniu.
Jeszcze inną przyczyną są zwykle względy estetyczne. Po prostu nie każdemu
podobają się wyraźnie widoczne komponenty rozbudowanego systemu
audio – wiele osób preferuje posiadanie doskonałego nagłośnienia w bardziej
dyskretnej formie, nienaruszającej już istniejącego wystroju danego pomieszczenia. Głośniki efektowe mogą być praktycznie niewidoczne, a tym samym
pasują do pomieszczenia wykończonego w dowolnym stylu. Za ukryciem głośników wiąże się jeszcze jedna kwestia – ukrycie okablowania.
Chcąc uzyskać kino domowe w pełni zgodne ze standardem Dolby Atmos,
nie wystarczy rozbudowanie zestawu stereo do systemu 3.1 czy nawet 5.1.
Cechą wyróżniającą Dolby Atmos jest wprowadzenie do sceny dźwiękowej
dodatkowego wymiaru: wysokości. Pamiętajmy, że Dolby Atmos jest techniką
kodowania dźwięku obiektowego. To nie jest tylko system dźwięku wielokanałowego, lecz właśnie obiektowego. Oznacza to, że każdy odgłos słyszany
w materiale filmowym zakodowanym w Dolby Atmos ma swoje konkretne
miejsce w przestrzeni. Oczywiście, żeby naprawdę usłyszeć tę obiektowość,
należy wyposażyć salę kina domowego również w głośniku górne, sufitowe
(ukryte np. w podwieszanym suficie). Kolejną cechą wyróżniającą Dolby
Atmos jest fakt, że sprzęt zgodny z tym standardem musi mieć zdolność kalibracji dźwięku względem akustyki danego pomieszczenia. Oznacza to m.in.
obecność mikrofonów kalibracyjnych, które są wykorzystywane przez procesory i algorytmy analizujące odpowiedź akustyczną danego pomieszczenia.
Celem jest oczywiście poprawa jakości dźwięku, poprzez dopasowanie jego
barwy do akustyki konkretnej sali kina domowego.
Czego potrzebujemy by zbudować system kina domowego Dolby Atmos?
Kwestia zasadnicza do amplituner Dolby Atmos. W ofercie Top Hi-Fi znajdziemy wiele amplitunerów kina domowego zgodnych z interesującym nas
tu standardem dźwięku obiektowego. Wystarczy wymienić wspominane
już w artykule dotyczącym wolnostojącego systemu audio kina domowego
modele Yamaha RX-A6A, RX-V6A, RX-A8A, RX-A4A czy RX-A2A. Amplitunery Yamahy z serii MusicCast wyposażone są w złącza HDMI 2.1 (pełne

SPRZĘT

62

wsparcie HDMI 8K), obsługę standardu HDR10+ czy szereg gamingowych
usprawnień. Zaletą systemów Yamahy (np. model RX-A6A) jest obecność
standardu Dolby Atmos z funkcją wirtualizacji wysokości. Tym samym
jest to dobre rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy nie mogą sobie
pozwolić na instalację głośników sufitowych lub umieszczonych niżej, ale
emitujących dźwięk w górę w celu jego odbicia od sufitu, zanim trafi do
uszu słuchaczy.
Godną uwagi propozycją, jeżeli chodzi o amplitunery kina domowego,
jest również amplituner NAD T758 V3i zgodny zarówno z Dolby Atmos, jak
i DTS:X (od strony obrazu również z sygnałem wideo w rozdzielczości 4K).
Amplituner NAD to sprzęt kontrolowany przez system BluOS – ten sam,
z którego korzystają urządzenia multiroom marki Bluesound. To automatycznie oznacza, że taki amplituner będzie również dobrym fundamentem
budowy systemu multiroom opartego na bezprzewodowym strumieniowaniu dźwięku. Nie mogło zabraknąć także wsparcia dla AirPlay 2, co tylko
zwiększa liczbę potencjalnych zastosowań tego produktu.
Dobry amplituner należy doposażyć w odpowiedni zestaw głośników
Dolby Atmos. Godne polecenia według Ekspertów Dobrego Brzmienia
z Top Hi-Fi & Video Design są produkty renomowanej brytyjskiej marki
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Bowers & Wilkins – wystarczy wymienić paletę okrągłych głośników CCM
czy prostokątnych CWM. Warto mieć na uwadze, że wymienione serie głośników Bowers & Wilkins różnią się nie tylko kształtem, ale i przeznaczeniem. Seria CCM to głośniki do zabudowy w suficie (stąd literka C w środku
od anglojęzycznego słowa ceiling), natomiast CWM to głośniki do zabudowy w ścianie (W jak wall).
Kolejna seria, która może zainteresować pasjonatów domowego kina z Dolby
Atmos, to seria głośników instalacyjnych Indiana Line (tu również znajdziemy
modele prostokątne, np. seria Luna, Nano.2 czy Tesi Q, jak i okrągłe – serie
RD 260 i RD 280). Wreszcie dobrym wyborem jest oferta głośników instalacyjnych marki ELAC. Choć wymienione produkty są bezsprzecznie godnym
uwagi sprzętem z perspektywy osoby planującej stworzenie własnego kina
domowego w standardzie Dolby Atmos, to dobrym pomysłem jest również
sięgnięcie po wiedzę doświadczonych doradców i instalatorów. Sam sprzęt
to jedno, ale wiedza i doświadczenie tych, którzy instalacjami kina domowego zajmują się od dawna, to zupełnie inna kwestia. Warto odwiedzić najbliższy salon Top Hifi & Video Design i skonsultować przyszły system, jego
konfigurację i budżet, jaki trzeba na ten cel przeznaczyć.
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Devialet Dione
– dźwiękowe dopełnienie
Kompletność – to słowo, które pozwala podsumować dokonania
Devialet na polu absolutnie wiernej reprodukcji dźwięku. Dlaczego tak
twierdzę? Powodem ku temu jest pojawienie się w ofercie tej marki
nowego produktu, soundbara Devialet Dione. To produkt wyrafinowany,
dla osób, które lubią być w awangardzie, szukających odrębnego języka
brzmieniowego i formowania otaczającej ich akustyki. Bez dwóch zdań,
Dione może się okazać w tym wyjątkowo pomocny.
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Obecność tego sprzętu w naszym wydaniu specjalnym wynika z oczywistego faktu: Devialet Dione to soundbar oferujący pełne wsparcie dla
Dolby Atmos w standardzie 5.1.2. Sprzęt ten wyposażono w aż 17 przetworników o łącznej mocy 950 W RMS, nie zabrakło również opatentowanego
głośnika centralnego ORB.
Efekt? Imponujący. Wielu adeptów niełatwej sztuki udźwiękowiania domowego kina często obecność soundbara nieodwołalnie łączy z głośnikiem
niskotonowym – subwooferem. Inżynierowie Devialet po raz kolejny
podążają własną, awangardową ścieżką – Devialet Dione to soundbar, do
którego w ogóle nie podłączycie subwoofera, bo opisywany sprzęt jest
w ogóle pozbawiony stosownego wyjścia. Czy to problem? Jeżeli znacie
inne produkty Devialet, w kącikach waszych ust może pojawić się lekki
uśmieszek. Devialet to firma, która zawsze imponowała w kwestii reprodukcji niskich częstotliwości, a Dione jest tego brzmieniowym dowodem.
Ten soundbar jest w stanie samodzielnie wręcz zatrząść pomieszczeniem,
w którym go ustawiono, ale, żebyśmy nie tkwili w błędnej świadomości,
brak złącza na subwoofer absolutnie nie oznacza braku otwarcia tej konstrukcji na współpracę z innym sprzętem. Soundbar jako element systemu
multiroom? Dlaczego nie? Dione to umie. Ba – umie więcej.
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Zacznijmy od kwestii zasadniczej. Każdy element systemu audio musi
mieć swoje miejsce w danym pomieszczeniu, a i sama charakterystyka
akustyczna ma znaczenie. Devialet proponuje rozwiązanie, które uwalnia
użytkownika od samodzielnej analizy akustycznej pomieszczenia. Autokalibracja brzmienia to dziś technika znana również z samych telewizorów
– modele klasy premium są wyposażone w tego typu rozwiązania. Nic
zatem dziwnego, że również w modelu Devialet Dione inżynierowie zaszyli
nie jeden, nie dwa, ale aż cztery mikrofony kalibracyjne, które monitorują
akustyczną odpowiedź pomieszczenia, uwzględniając jego kształt, charakterystykę tłumienia fal dźwiękowych przez otoczenie czy wreszcie lokalizację samego soundbara. Devialet Dione może być np. ustawiony na szafce
telewizyjnej, jak również można go powiesić płasko na ścianie.
Jeżeli chodzi o kwestię współpracy, Devialet Dione nie powinien mieć
najmniejszych problemów z „dogadaniem” się z pozostałymi komponentami multimedialnymi obecnymi w domu. Szeroki zakres interfejsów, m.in.
Wi-Fi (wszystkie standardy, pasmo 2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, gigabitowy
Ethernet czy HDMI 2.1 z eARC oraz CEC gwarantują, że Dione nie tylko
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bezproblemowo i stabilnie połączy się z każdym telewizorem klasy premium, ale też będzie stanowić budzące pozytywne emocje rozszerzenie
zestawu kina domowego.
A co z Airplay? Dione w pełni współpracuje z Airplay 2, a to oznacza pełną
zgodność komunikacyjną z jakimkolwiek sprzętem z tak dobrze znanym
nam logo, a także daje szerokie pole do budowy systemu multiroom
z innymi urządzeniami wspierającymi Airplay – tutaj wypada wspomnieć
o świetnym Devialet Phantom. O detalach, takich jak wsparcie dla UpnP,
nawet nie ma co wspominać, bo w tej klasie sprzętu jak Dione to oczywistość. Dla miłośników Spotify (sam się do nich zaliczam) cenną informacją
będzie obsługa Spotify Connect – nie musisz włączać telewizora, by ulubione playlisty odtwarzać z Devialet Dione.
Devialet Dione oferuje kilka różnych trybów brzmieniowych: Movie Mode,
Spatial Mode, Voice Mode czy Music Mode, co pozwala dopasować charakterystykę brzmieniową do konkretnego typu treści audio. Sterowanie?
Banalne, jeżeli masz smartfon (kto go nie ma?). Dzięki aplikacji „Devialet” można wygodnie sterować soundbarem i jego funkcjami czy szybko
zmieniać tryby pracy. Aplikację zainstalujecie zarówno na iPhonie, jak
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i na dowolnym sprzęcie z Androidem. Ciekawostką jest też fakt, że Dione
współpracuje również z pilotem od bezprzewodowych głośników serii
Devialet Phantom.
Jak wcześniej wspomniałem, Dione to sprzęt zgodny z Dolby Atmos 5.1.2;
co zatem w przypadku, gdy sygnał wejściowy jest innego typu? Gdy np.
do soundbara trafia dźwięk stereo albo nawet monofoniczny? W takich
przypadkach w sukurs słuchaczom przychodzi technologia SPACE. To nic
innego jak algorytm uprzestrzenniający dźwięk pochodzący ze źródła
podającego jedno lub dwukanałowe brzmienie. Efekt? Nie oszukujmy się,
uzyskanie pełnego 5.1.2 jest fizycznie niemożliwe, ale rezultaty są na pewno
bardziej angażujące niż nieprzetworzone brzmienie.
Najlepsze jednak zostawiłem na koniec. Devialet Dione to pierwszy
soundbar tej francuskiej marki premium audio. Czujecie obawę? Niepotrzebnie, nieszablonowe podejście do rozwiązania kwestii wiernej i angażującej reprodukcji dźwięku ekipa Pierre’a-Emmanuela Calmela wykonała
– nomen omen – śpiewająco. Możliwy do uzyskania efekt dźwiękowy zdecydowanie wyróżnia Dione na tle innych soundbarów klasy premium.
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Bowers & Wilkins Panorama 3
– piękno minimalizmu
Uwielbiam Bowers & Wilkins. Brytyjskich geniuszy wyrafinowanego
audio o charakterystycznym, ciepłym, naturalnym brzmieniu
będącym w istocie soniczną sygnaturą tej marki, cenię głównie za car
audio. Szczególnie dlatego, że to właśnie w samochodach marek Volvo,
BMW, Maserati (a nawet McLaren Senna) znajdziemy te wyrafinowane
studia dźwiękowe na kołach.
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Uwielbiam Bowers & Wilkins. Brytyjskich
geniuszy wyrafinowanego audio o charakterystycznym, ciepłym, naturalnym
brzmieniu będącym w istocie soniczną
sygnaturą tej marki, cenię głównie za car
audio. Szczególnie dlatego, że to właśnie
w samochodach marek Volvo, BMW, Maserati (a nawet McLaren Senna) znajdziemy
te wyrafinowane studia dźwiękowe na
kołach. Czasem jednak trzeba wrócić do
domu, usiąść na spokojnie przed telewizorem. Brzmienie? Martwiłem się, że nie jest
tak dobre, jak we wspomnianych samochodach. Już nie muszę, bo jest Bowers &
Wilkins Panorama 3.
Bowers & Wilkins Panorama 3 to urządzenie, którego forma w znakomity sposób
łączy estetykę z minimalizmem. Ten prosty
zabieg czyni z trzeciej generacji soundbara
Panorama sprzęt doskonale pasujący do
współczesnych, minimalistycznych pod
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względem wzornictwa telewizorów klasy premium. Nienachalny design sprawia, że soundbar z logo Bowers & Wilkins doskonale wtapia się w otoczenie,
stając się estetycznym szlifem przestrzeni rozrywkowej w naszym lokum.
Ponieważ to soundbar i opisuję go w tym wydaniu specjalnym, logiczne, że
jest to sprzęt w pełni zgodny z Dolby Atmos w standardzie 3.1.2 oraz Dolby
True HD. Ekipa z Bowers & Wilkins wyposażyła ten sprzęt w układ 13 wyspecjalizowanych przetworników o łącznej mocy 400 W RMS. Ta moc w połączeniu z charakterystycznym, ciepłym brzmieniem charakterystycznym
dla brytyjskiej marki sprawiają, że efekt dźwiękowej głębi uzyskujemy bez
potrzeby stosowania subwoofera.
Minimalizm tego soundbara wyraża się zresztą nie tylko w zewnętrznej
stylizacji, ale również w funkcjonalności. Złącza? Jest tu dokładnie to, czego
potrzebujemy i nic więcej. Złącze HDMI z eARC, złącze optyczne i gniazdko
RJ45 do szybkiego ethernetu. Oczywiście nie zabrakło również komunikacji
bezprzewodowej. Tutaj szczególnie warto odnotować zgodność z Airplay 2,
co pozwala na to, by soundbar stanowił część zestawu multiroom. Oprócz
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tego na pokładzie mamy Bluetooth 5.0 z aptX Adaptive i Spotify Connect.
Co ważne, Panorama 3, to soundbar ze wsparciem dla dźwięku Hi-Res
24-bit, czyli bardzo wysokiej jakości. Strumieniowanie ze smartfona? Bez
najmniejszych opóźnień. Ulubione listy ze Spotify? Możesz ich słuchać bezpośrednio na soundbarze bez konieczności uruchamiania innych urządzeń.
Sterowanie soundbarem Bowers & Wilkins jest bardzo proste, realizowane
za pośrednictwem dotykowego panelu na wierzchniej części Panoramy 3.
Jednak obstawiam, że preferowanym sposobem korzystania z tego urządzenia przez użytkowników będzie aplikacja mobilna Bowers & Wilkins
Music. Daje ona nie tylko zdalny dostęp do tych samych funkcji, które
wywołamy wspomnianym panelem dotykowym, ale dodatkowo umożliwia korzystanie z szerokiej listy serwisów streamingowych, z których na
uwagę – ze zrozumiałych względów (jakość) – zasługuje Tidal. Miłośnicy
internetowych stacji radiowych mogą słuchać z aplikacji tysięcy kanałów
w usłudze TuneIn. Aplikacja obsługuje nie tylko opisywany soundbar, ale
i inne urządzenia marki Bowers & Wilkins, takie jak np. seria Formation czy
legendarny Zeppelin. Taka unifikacja ergonomii w ramach jednej aplikacji
pozwala zbudować system multiroom na sprzęcie Bowers & Wilkins.
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Podsumowując, Bowers & Wilkins Panorama 3 to propozycja dla miłośników
świetnie udźwiękowionego kina domowego z wykorzystaniem Dolby Atmos.
Sprzęt, który zadowoli nie tylko kinomanów, ale również fanów dźwięku przestrzennego, jak i po prostu miłośników
słuchania muzyki. Zwłaszcza w tym drugim zadaniu, rzadko realizowanym przez
soundbary naprawdę dobrze, Bowers &
Wilkins Panorama 3 pokazuje moc. Kompetencje w zakresie reprodukcji sceny
dźwiękowej bez względu na lubiany
przez słuchacza styl Bowers & Wilkins
udowadnia od lat.
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Soundbar Sennheiser
AMBEO 3D
Kiedy spojrzę na trendy czy na to, czego potrzebują znajomi, to
dochodzę do wniosku, że już chyba coraz mniej ludzi kupuje do
swojego domu czy mieszkania systemy kina domowego, składające
się z wielu głośników. W salonach zaczęły królować soundbary,
które doskonale sprawdzą się do większości zastosowań. Jednak te
najciekawsze nadal wymagają od nas sporej inwestycji. Podobnie jest
z nowością od niemieckiej firmy Sennheiser.
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Ta firma to legenda. Kiedy sięgnę pamięcią wstecz, to zdaję sobie sprawę
z tego, że moje pierwsze słuchawki, które kupiłem za własne pieniądze
i podłączyłem do walkmana, były właśnie z logo Sennheiser. Mam więc
swego rodzaju zaufanie do tej marki, gdyż wiem, że potrafią robić sprzęt,
który nie tylko spełni moje oczekiwania audiofilskie, ale również będzie
dobrej jakości – dlatego też wracałem w swoim życiu do tej firmy wielokrotnie. Dziś muzyki słucham zdecydowanie mniej niż kiedyś, a jako słuchawki
idealnie sprawdzają się u mnie AirPodsy, gdyż głównie konsumuję podcasty.
W domu jednak potrzebuję dobrego źródła dźwięku, które będzie się znajdowało koło telewizora, ponieważ filmów oglądam bardzo dużo i zależy mi
na wysokiej jakości audio. Od jakiegoś czasu marzyłem, by przetestować
w domowym zaciszu technologię Dolby Atmos (najlepszy aktualnie format dźwięku); mam telewizor 4K, odtwarzacz 4K i filmy na Blu-ray, mające
również ścieżkę dźwiękową we wspomnianym Dolby Atmos. Nie miałem
jednak jak się przekonać o tym brzmieniu, gdyż nie mam głośników, przez
które mogłoby ono popłynąć. Takie systemy audio są drogie i nie na moją
kieszeń, ale bycie członkiem iMagazine ma również takie zalety, że udaje się
otrzymać niektóre sprzęty do testów. Tak oto przez dwa tygodnie zaprzyjaźniałem się z najnowszym soundbarem firmy Sennheiser – AMBEO 3D.
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Gdy przyjechała do mnie ogromna paczka (tak, ten bydlak waży prawie 20
kg) byłem podekscytowany, jednocześnie bałem się, czy się na jakimś polu
nie zawiodę. Każdy na pewno zna to uczucie, kiedy bardzo chciałby coś
sprawdzić przez długi czas, a później jednak okazuje się, że nie jest tak fajne,
jakbyśmy tego chcieli. No, rozczarowanie po prostu. Sprzęt odebrany, otwieramy paczkę, wyjmujemy, przychodzi czas na podłączenie. I tu był pierwszy
problem, ale na szczęście nie należał on do tych z nie do rozwiązania. Okazało się, po postawieniu na szafce pod telewizorem, iż soundbar jest tak
wielki, że delikatnie nachodzi mi na telewizor. Nie zasłaniał on ekranu, więc
wiedziałem, że nie będzie przeszkadzał w oglądaniu. Zasłaniał jednak oczko
IR i nie działał mi przez to pilot… Dobrze, że mam jeszcze Apple TV i mogę
je obsługiwać pilotem lub telefonem i nie potrzebuję do tego „oczka”.

Po podłączeniu przyszedł czas na konfigurację i kalibrację – ta druga następuje poprzez dołączony do zestawu mikrofon. Wszystko jest banalnie proste: ustawiamy mikrofon w miejscu, z którego będziemy najczęściej oglądali
filmy – lub słuchali muzyki – i włączamy kalibrację. Maksymalnie kilka krótkich minut i całość gotowa do użytku.
Jak już wspomniałem, urządzenie jest bardzo duże i to na tyle, że raczej nie
będziemy go wieszać na pierwszej lepszej ścianie. Jego miejsce jest zdecydowanie na szafce pod telewizorem. Jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie. Całość składa się ze szczotkowanego aluminium, elementów
z wysokiej jakości plastiku i maskownicy, zakrywającej przetworniki. Tych
mamy tu 13. Nie, nie jest to liczba, która robi piorunujące wrażenie, ale
jednocześnie dająca pogląd na to, że zadziać się tu może coś ciekawego.
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Znajdziemy tu 6 przetworników nisko-średniotnowych, 5 wysokotonowych
i 2 szerokopasmowe. 9 z nich znajduje się na przodzie urządzenia, po jednym znajdziemy na skosach i dwa na górze. Cechą charakterystyczną tego
soundbara jest dźwięk 3D, w układzie 5.1.4.
Na tylnym panelu znajdziemy oczywiście wiele przydatnych i obowiązkowych złącz, z czego mamy tu do dyspozycji 4 HDMI obsługujące 4K i Dolby
Vision, a jedno z nich to najnowsze eARC. Poza tym, mamy tu również
cyfrowe wejście optyczne, analogowe RCA, wyjście na subwoofer, USB oraz
Ethernet. Z urządzeniem możemy się łączyć za pomocą aplikacji Smart
Control, działającej przez Bluetooth. AMBEO posiada również technologię
LAN, Wi-Fi i Google Chromecast. Czas jednak sprawdzić, jak sobie radzi
w tym, do czego został stworzony.
Sennheiser AMBEO powstawał wiele lat, ponieważ jego twórcom zależało
na tym, by zadowolił nawet najbardziej wymagających klientów. Pierwsze
uruchomienie było dla mnie lekkim zaskoczeniem, ponieważ soundbar włącza się około 20 sekund. Można się jednak domyślić, że jest to powiązane
ze złożonością całego systemu – w końcu już po rozmiarach widzimy, że nie
jest to pierwsza lepsza belka.
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Gdy przyjechała do mnie ogromna paczka (tak, ten bydlak waży
prawie 20 kg) byłem podekscytowany, jednocześnie bałem się, czy
się na jakimś polu nie zawiodę. Każdy na pewno zna to uczucie,
kiedy bardzo chciałby coś sprawdzić przez długi czas, a później
jednak okazuje się, że nie jest tak fajne, jakbyśmy tego chcieli.

Gdyby kogoś interesowało, jak brzmi na nim muzyka, to ja na pewno nie
jestem w tej dziedzinie ekspertem. Dźwięk był czysty i szeroka scena
dawała o sobie znać. Zdecydowanie najlepiej mi się słuchało muzyki klasycznej i filmowej. Jednak nie mogę powiedzieć, że byłem tymi brzmieniami zachwycony. Znajdziemy tu kilka predefiniowanych typów dźwięku:
Movie, Music, Natural, News i Sports. Jest jeszcze tryb nocny, który poprawia słyszalność najcichszych dźwięków. Muzyka najlepiej brzmiała w trybach Music i Natural. Oczywiście nie musimy polegać tylko i wyłącznie na
tym, co przygotował dla nas producent i możemy samemu pobawić się
ustawieniami w aplikacji.
Testy dźwięku w filmach zacząłem z grubej rury. Nie chciałem zawracać
sobie głowy (przynajmniej na początku) czymś, co już znam. Musiałem
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usłyszeć Dolby Atmos w najlepszym wydaniu, a do tego idealnie nadawał
się film „Dunkierka” Christophera Nolana. Przyznaję, że to, co usłyszałem,
mnie zachwyciło. W trybie Movie i włączonej funkcji AMBEO (dźwięk przestrzenny) otrzymałem świetną przestrzeń, bas i dynamikę oraz detale.
Niejednokrotnie odwracałem się na boki, ponieważ miałem wrażenie, że
faktycznie stamtąd dochodził dźwięk – choć fizycznie nie było to możliwe,
ponieważ mamy do czynienia z soundbarem, a nie systemem głośników,
które stałyby między innymi po bokach. Na drugi ogień poszedł film „Blade
Runner 2049” i tu, podobnie jak w przypadku poprzedniej pozycji, byłem
zachwycony. Faktycznie, można było się poczuć jak w kinie, wyposażonym
w najlepszy system audio.

Testy dźwięku w filmach zacząłem z grubej rury. Nie chciałem
zawracać sobie głowy (przynajmniej na początku) czymś, co już
znam. Musiałem usłyszeć Dolby Atmos w najlepszym wydaniu,
a do tego idealnie nadawał się film „Dunkierka” Christophera
Nolana. Przyznaję, że to, co usłyszałem, mnie zachwyciło.
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Jeżeli kogoś interesuje, jakie formaty wspiera Sennheiser AMBEO, to podaję:
LPCM 2 Channel, LPCM 5.1 Channel, LPCM 7.1 Channel Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos – Dolby TrueHD, Dolby Atmos
– Dolby Digital Plus, DTS DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 96/24,
DTS-HD LBR, DTS:X, DSD, MPEG-H. Jak widzimy, jest tu właściwie wszystko, co
możliwe. I dobrze, bo za taką cenę nie oczekiwałbym innego stanu rzeczy.

Oczekiwałbym jednak tego, że pod wrażeniem będę za każdym razem, jak
włączę telewizor i ten soundbar. Niestety, tak nie było. W momencie, gdy
do dyspozycji mamy dobre źródła – jak choćby nośniki Blu-ray 4K wraz
z dźwiękiem Dolby Atmos – to nie można się do niczego przyczepić. Gdy
włączymy inne filmy na Blu-ray (nawet bez Atmos) lub film na Apple TV
posiadający bardzo dobry dźwięk, to również możemy mówić o pozytywnych doznaniach. Gorzej jest po włączeniu telewizji czy nawet Netfliksa
lub filmów na YouTube. Wtedy jest już… „zwyczajnie”. Nie ma zachwytów,
nie ma „Wow!”. Osobiście czułem, jakbym miał znów jakiś prosty soundbar,
a nie kolosa za ponad 10 tysięcy złotych. Na pewno ma to związek z jakością
dźwięków źródłowych, ale spodziewałem się, że w takim sprzęcie nawet te
gorsze dźwięki będą brzmieć lepiej, ładniej, przyjemniej.
Niemniej jednak należę do osób, które filmy w domu lubią oglądać w możliwie jak najwyższej jakości. Dlatego też połowę mojego salonu zajmują płyty
Blu-ray, a serwisy streamingowe są dla mnie tylko dodatkiem, którym się
posiłkuję. Z tego względu nie odczuwałem efektu, który opisałem powyżej zbyt często. Przy dobrych źródłach soundbar od Sennheisera brzmi
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fenomenalnie i są to doznania, które możemy porównywać z tymi z najlepszych sal kinowych.
Sennheiser AMBEO to sprzęt dla osób, którym zależy na najlepszej jakości,
ale też niechcących zakładać sobie w domu ogromnego zestawu kina domowego. Soundbar, nawet jak jest tak duży, wciąż zajmuje mniej miejsca i jest
łatwiejszy w podłączeniu i konfiguracji. Wciąż jednak uważam, że to sprzęt
przede wszystkim dla kinomaniaków, ponieważ przy słuchaniu muzyki nie
sprawdzi się tak dobrze, jak wysokiej jakości stereo – albo ja przynajmniej
takiego soundbara jeszcze w życiu nie słuchałem. Sporą barierą może być tu
cena – wszak ponad 10 tysięcy złotych to nie jest mały wydatek, ale nie wątpię, że znajdą się klienci, którzy będą w stanie tyle zapłacić.
Podsumowując, to jest rewelacyjny sprzęt. Może za takie pieniądze oczekiwałbym czegoś lepszego w kilku aspektach, ale należy mieć również na
uwadze to, że sama konstrukcja soundbara niesie ze sobą pewne ograniczenia. Obserwując jednak ten segment od kilku lat, widzę, że ciągle wiele się
w nich poprawia i mam wrażenie, że w najbliższym czasie powstanie sprzęt
idealny i być może niekosztujący majątku.
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Denon Home Sound Bar 550
– otoczeni dźwiękiem
Denon to marka, której fanom dobrego brzmienia przedstawiać nie
trzeba. Mistrzowie dźwięku z Denona dobrze wiedzą, jak projektować
doskonałe systemy udźwiękowienia kina domowego. Być może nie
pamiętacie, ale to właśnie Denon opracował pierwszy na świecie
system kina domowego THX-EX w 1999 roku. Tym razem prezentujemy
wam sprzęt nieco mniejszego kalibru, co nie znaczy, że słabo grający.
Denon Home Sound Bar 550 niejednego zachwyci.
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Inżynierowie Denona to ludzie mający olbrzymie doświadczenie w kwestii
dźwięku przestrzennego 3D z Dolby Atmos i dts:X. Nie idą w maksymalizację liczby przetworników w danym systemie, lecz optymalizują tak ich
pracę, by wydobyć pełne spektrum brzmieniowe. Soundbar Denona to
konstrukcja minimalistyczna, wręcz dyskretna, skrywająca jednak techniczny majstersztyk w dziedzinie reprodukcji dźwięku pożądanego w kinie
domowym. 550-tka to bardzo wydajny, kompaktowy soundbar wyposażony w sześć wysokiej jakości przetworników. Producent deklaruje, że
spełni on wymagania entuzjasty domowej rozrywki, oczekującego dźwięku
przestrzennego bez zajmowania cennego miejsca pod telewizorem.
Sterowanie tym soundbarem jest banalnie proste. Panel sterowania
soundbara podświetla się automatycznie, gdy wykryje dłoń użytkownika
w pobliżu. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. Z jednej strony informacje prezentowane na panelu nie zaburzają estetyki pomieszczenia, gdy nie zmieniamy ustawień soundbara (wówczas panel jest praktycznie niewidoczny),
po drugie sam fakt podświetlenia zbliżeniowego jest swego rodzaju
wskazówką i ułatwieniem dla użytkownika, który chciałby skorzystać
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z wybranych funkcji urządzenia. Panel umożliwia takie podstawowe działania jak np. regulację głośności, odtwarzanie/pauza, wyciszanie mikrofonów,
czy możliwość pomijania lub ponownego odtwarzania utworów bez użycia
pilota (również w zestawie) lub aplikacji mobilnej HEOS (ta jest dostępna
bezpłatnie i na Androida, i iOS-a). Ponadto, pilot i aplikacja HEOS oferują
dostęp do trzech przycisków Quick Select. Dzięki funkcji Quick Select
słuchacze mogą zapisać preferowane źródło z wybranym trybem dźwięku
lub ulubione internetowe stacje radiowe, aby cieszyć się nimi w dowolnym
momencie za jednym naciśnięciem przycisku.
Oprócz tego opisywanym urządzeniem można sterować także za pośrednictwem większości pilotów dołączanych do telewizorów klasy premium.
Soundbar z serii Denon Home jest wyposażony w złącze HDMI z eARC, co
zapewnia doskonałą jakość dźwięku już tylko za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI z telewizorem.
Dodatkowym atutem Denon Home Sound Bar 550 jest obsługa platformy
Apple AirPlay 2 – korzyści są oczywiste, łatwość strumieniowania dźwięku
z dowolnego urządzenia Apple (i nie tylko). Co ciekawe, opisywany sprzęt
jest pierwszym soundbarem marki Denon, który zawiera wbudowane sterowniki oprogramowania smart home Control4, Crestron, URC, Elan i inne.
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Zaletą opisywanego soundbara jest też jego elastyczność. Sprzęt ten może
stanowić element większej całości. I nie chodzi mi tu tylko o wbudowaną
w opisywany sprzęt technologię HEOS Built-in, dzięki której każde pomieszczenie w naszym domu może mieć własny dźwięk. Dzięki dodatkowym
głośnikom Denon Home, soundbarom, odtwarzaczom sieciowym czy amplitunerom AV z platformą HEOS. Mam na myśli rozwiązanie ograniczone
wyłącznie do naszego kina domowego. Jeżeli uznamy, że sam soundbar to
jednak za mało, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go uzupełnić o opcjonalne
tylne głośniki efektowe (seria Denon Home 150, 250 lub 350). Gdy natomiast
będziemy potrzebować jeszcze więcej basu, rozwiązaniem jest współpraca
Denon Home Sound Bar 550 z bezprzewodowym subwooferem Denon DSW-1H, albo – jeszcze lepiej – nowinką techniczną, jaką jest wprowadzony na
rynek w marcu 2022 roku Denon Home Subwoofer. To potężny 8-calowy głośnik niskotonowy w eleganckiej, kompaktowej obudowie.
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Japoński perfekcjonizm
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Sony HT-A7000
Soundbar soundbarowi nierówny. Zdecydowanie ta kategoria jest
bardzo pojemna, co widać chociażby po rozpiętości cen. Te różnice
nie biorą się znikąd. To kwestia zastosowanych podzespołów, liczby
głośników czy wykorzystanych technologii. Wśród tych topowych
urządzeń warto zwrócić uwagę na HT-A7000 od Sony, najlepiej
w akompaniamencie kilku dodatków.
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Oferta dobrych i cenionych soundbarów Sony jest długa. W dodatku,
co istotne, Japończycy nie aktualizują swojego line-upu co chwila. Jeśli
produkt jest dobry, to trafia na rynek i pozostaje na nim tak długo, aż rzeczywiście inżynierowie nie stworzą godnego następcy. Do dziś można spokojnie kupić na przykład HT-ZF9, od dwóch lat jest oferowany model G700,
który też recenzujemy na łamach tego numeru specjalnego, a pierwszy
raz zetknąłem się z nim już w 2020 roku. Teraz jednak rodzina soundbarów
Sony powiększyła się o model z naprawdę górnej półki, model, który ma
w pełni rywalizować z systemami kina domowego oraz tymi high-endowymi soundbarami od firm wyspecjalizowanych w dźwięku. Zresztą Sony
też należy do takich firm zakwalifikować.
Latem 2021 roku pojawił się właśnie on HT-A7000, który odtwarza dźwięk
7.1.2. Jest wyposażony w dwa głośniki skierowane w górę, pozwalające usłyszeć dźwięk znad głowy, a także dwa liniowe głośniki wysokotonowe, pięć
przednich głośników rozszerzających efekt przestrzenny oraz zintegrowany
podwójny subwoofer wytwarzający głęboki bas. Dzięki technologiom Vertical
Surround Engine i S-Force PRO Front Surround soundbar HT-A7000 wytwarza
wirtualny, dobiegający zewsząd trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, pozwalający w pełni docenić ścieżki dźwiękowe w formatach Dolby Atmos i DTS:X.
Producenci często puszczają w eter hasła o jakiś technologiach, niekoniecznie tłumacząc, o co w nich chodzi. Warto więc zagłębić się w to, co
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oferuje HT-A7000. Na przykład pod technologią Sony Vertical Surround
Engine, kryje się zaawansowane pozycjonowanie dźwięku w pionie, co
pozwala na uzyskanie dźwięku znad głowy bez głośników sufitowych.
Natomiast technologia S-Force Pro Front Surround jest odpowiedzialna
za wytwarzanie przestrzennego pola dźwiękowego, czyli sprawiania, że
dźwięk ma dobiegać do nas siedzących na kanapie zarówno z przodu, jak
i z tyłu. Górne głośniki odbicia tworzą scenę pionową, a szczelinowe głośniki wysokotonowe, poprzez odbicie od ścian, generują szczegóły sceny
dookólnej, wespół z głośnikami pełnozakresowymi lewego i prawego
kanału. Dodatkowe technologie Sony mają na celu wirtualizować efekty,
aby całość była jeszcze pełniejsza i dawała świetne wrażenia niezależnie
od tego, jakie warunki panują w pomieszczeniu, wszak często nie mamy
idealnie kwadratowych, zamkniętych pomieszczeń i precyzyjne odbijanie
dźwięku nie jest możliwe.

HT-A7000 może działać sam niezależnie i wtedy właśnie wirtualizować ten
tył, ale możemy też zdecydować się na poszerzenie zestawu. Na przykład
o bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS3S o łącznej mocy 100 W (czyli po
50 W na kanał) lub model SA-RS5S. Posiadają dodatkowe głośniki odbicia,
a więc pozwalają na uzyskanie pełnego 7.1.4 i mają wbudowane akumulatory, więc nie zawsze muszą być podłączone do zasilania. Mają moc po
90 W. Choć sam HT-A7000 odtwarza tony niskie, to możemy do niego
dokupić mocny subwoofer, aby uzyskać bogaty i głęboki bas. Co jest ciekawe i nietuzinkowe, Sony daje użytkownikom wybór. Można wybrać nieco
słabszy kompaktowy subwoofer SA-SW3 200 W lub też mocniejszy – 300
W – jednostkę SA-SW5. To bardzo dobra opcja, ponieważ mając mały
pokój, zwłaszcza w mieszkaniu, to spokojnie ten słabszy subwoofer będzie
wystarczający, a czasem może nawet jest zbędny. Natomiast w dużym salonie, w warunkach domu jednorodzinnego warto postawić na duży sub.
HT-A7000 kompletujemy modułowo jak klocki, jak system audio, i jest
to dobre rozwiązanie. Każdemu wedle potrzeb. Jednocześnie mówimy
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o systemie naprawdę oferującym bogate doświadczenia audio i to już z samej
belki, a można to rozszerzyć. Moje wrażenia z A7000 są bardzo pozytywne,
podobnie zresztą jak zagranicznych recenzentów. Sam, jako fan pełnego
dźwięku Dolby Atmos, zdecydowałbym się na tyły, ale też kierując się rozsądkiem, w niektórych przypadkach spokojnie postawiłbym na pojedynczy głośnik.
O technikaliach i możliwościach HT-A7000 można pisać sporo. Warto
zwrócić uwagę, że to wciąż jeden z nielicznych soundbarów z opcją kalibracji dźwięku i opcją rzeczywiście pełnego dostosowania tego dźwięku do
właściwości pomieszczenia. Soundbar wspiera też AirPlay 2, Chromecast,
Spotify Connect czy Bluetooth.
Dodatkowe benefity zyskują też nabywcy wybranych telewizorów BRAVIA, za
sprawą złącza S-Center OUT. Dzięki Acoustic Center Sync. Zarówno soundbar,
jak i telewizor pełnią funkcję głośnika centralnego w zestawie kina domowego,
a dialogi dobiegają dokładnie z miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie.
Dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika ustawienia soundbara automatycznie pojawiają się w menu „Szybkie ustawienia” telewizora BRAVIA, można
więc szybko zmieniać tryby dźwięku, pole dźwiękowe i głośność.
HT-A7000 to przykład tego jak powinien wyglądać, a przede wszystkim jak
powinien grać flagowy soundbar. Jest tu wszystko czego potrzeba, jest też
opcja dostosowania do każdego pomieszczenia zarówno za sprawą kalibracji,
jak i opcji rozbudowy systemu o dodatkowe elementy. To jedne z najlepszych
doświadczeń z Dolby Atmos, jakie możecie uzyskać w swoim domu.
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TCL RAY DANZ

– wyjątkowy soundbar z Dolby Atmos
Dolby Atmos to technologia, która naprawdę pozwala usłyszeć
fantastyczne efekty dźwiękowe w filmach, serialach i koncertach.
Przy czym sam znaczek wsparcia Dolby Atmos nie wystarczy.
Potrzebny jest dobry sprzęt, najlepiej zestaw głośników. Dla
minimalistów ciekawą propozycją jest TCL RAY DANZ TS9030
– soundbar za mniej niż 1400 PLN.
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O TCL RAY DANZ wiele mówiło się już przed jego sklepowym debiutem.
Chiński producent zapowiadał rewolucje. Wreszcie głośnik ten został obsypany nagrodami, zdobył cenioną na rynku nagrodę EISA – od europejskiego
stowarzyszenia dziennikarzy. Słuchałem soundbara wcześniej przy okazji
premiery telewizora MiniLED TCL, a teraz wreszcie RAY DANZ dotarł do
mnie do domu. W dodatku w momencie, gdy można go kupić za mniej niż
1400 złotych. Co czyni go sprzętem bardzo przystępnym. Jeśli dodamy do
tego wsparcie dla AirPlay 2, Chromecast i właśnie Dolby Atmos cena robi się
rewelacyjna, podobnie jak design. Tylko jak to jest z tym dźwiękiem?

Technologia Dolby Atmos zadebiutowała w kinach w 2012 roku, a dwa lata
później trafiła do kina domowego. Obecnie jest niemal wszechobecna
– łącznie z iPhone’ami i słuchawkami AirPods Pro. O ile dźwięk obiektowy
w AirPods Pro i AirPods Max jest słyszalny i efektowny, to na rynku nie brakuje urządzeń jedynie posługujących się logo Dolby Atmos, a rezultaty są
mizerne. Tak jest z laptopami, telewizorami i nawet kilkoma soundbarami.
Wyciśniecie dźwięku przestrzennego z wielu tego typu urządzeń jest po
prostu fizycznie niemożliwe.
I tu pojawia się TCL RAY DANZ – za połowę ceny soundbarów z Dolby
Atmos, którym też ten przestrzenny efekt jest ciężko uzyskać. Ten głośnik
daje sobie radę, w otwartych pomieszczeniach doświadczenie jest przyjemne i słyszalne. Natomiast gdy zabrałem go do 16 metrowego pokoju
z zamkniętymi drzwiami, typowymi ścianami efekt był rewelacyjny.
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Naprawdę czuć przestzeń, czuć dźwięk obiektowy. Oczywiście tylne
doświadczenia są ułomne, ale to co się dzieje na froncie, czy nawet po
bokach oraz powyżej nas jest świetne. Nie tyle w tej klasie sprzętu, ale
i właśnie półkę, czy nawet dwie wyżej. Mamy tu niezły subwoofer i dobry
system 3.0. W efekcie także treści 5.1 brzmią dobrze. Co ważne TCL RAY
DANZ dekoduje Dolby Atmos także z Dolby TrueHD i taki format też
odtwarza. Nie radzi sobie jedynie z formatami DTS. Natomiast to raczej nie
jest sprzęt dla tych, którzy będą bawić się w odtwarzacze Blu-ray. To sprzęt
dla tych, którzy kupią telewizor z średniej lub wyższej półki i chcą cieszyć
się dobrym dźwiękiem z Netflixa, Apple TV+ i innych serwisów.
Uwierzcie Helikopter w Ogniu z iTunes Movies, For All Mankind z Apple
TV+ czy filmy dokumentalne z Netflix brzmią tu wyśmienicie. Odpaliłem
też koncert Hansa Zimmera – Live in Prague i też niczego tu nie brakowało. Oczywiście nie zestawiam tego ze swoim system audio 5.1.2, ale
z innymi soundbarami.
TCL RAY DANZ miesza na rynku soundbarów do 2000 złotych i nawet więcej. To sprzęt dla tych, którzy nie myślą o tylnych głośnikach. Chcą cieszyć
się dźwiękiem na filmach, a czasem odpalić w salonie coś z Apple Music po
AirPlay 2. I nawet mały, plastikowo-gumowy pilot wybaczymy temu urządzeniu biorąc pod uwagę jego możliwości, efekty w stosunku do ceny.
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Sonos Arc
Niecały rok temu na łamach iMagazine napisałem, że Sonos Beam
jest „genialny” i przyznałem mu ocenę 5,5. Arc to jego większy brat,
wspierający Dolby Atmos i o wyższej cenie, ale czy warto do niego
dopłacać? To zależy…
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Co to jest?
Sonos, podobnie jak Beam, jest samodzielonym soundbarem, który można
rozszerzyć o subwoofer (Sonos Sub) oraz o dwa dodatkowe „tylne” głośniki
(np. 2 × Sonos One SL). Wspiera Amazon Aleksę i Google Assistant oraz
AirPlay 2, więc teoretycznie może pełnić dokładnie taką samą funkcję jak
Beam. W odróżnieniu od niego ma 11 głośników (8 wooferów i 3 tweetery),
zamiast 5, i przeznaczono go do telewizorów większych niż 49”. Jest sporo
większy od Beama – ma wymiary 1141,7 × 87 × 115,7 mm, czyli jest od niego
szerszy o 490,77 mm, wyższy o 47,2 mm i głębszy o 5,7 mm. (Beam ma
wymiary 651 × 68,5 × 100 mm).
Jeśli chodzi o porty, to ma złącze zwrotne HDMI ARC, aby podłączyć go
do telewizora, ale ten ostatni musi wspierać nowszy standard eARC, jeśli
chcemy wykorzystać w pełni nowy standard Dolby Atmos. Jest złącze do
optycznego audio i Ethernet, jeśli nie chcemy korzystać z Wi-Fi.
Arc, podobnie jak Beam i inne głośniki Sonosa, wspiera TruPlay, czyli
metodę kalibracji soundbara za pomocą iPhone’a, żeby rozumiał, jak
wygląda pomieszczenie, w którym jest zainstalowany i optymalnie dostarczał do niego dźwięk.
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Jak go podłączyć do telewizora?
Jak już wielokrotnie wspominałem, jedynym źródłem obrazu dla mojego
TV jest Apple TV. Obecnie korzystam z Sony KD-85XH9096, który ma
wsparcie HDMI 2.1 na dwóch z czterech portów (porty HDMI3 i HDMI4 dla
precyzji), co oznacza również wsparcie dla eARC i Dolby Atmos. Arc podłączony jest do HDMI4 i w TV skonfigurowany jest jako „zewnętrzny zestaw
audio”. Tymczasem Apple TV 4K podłączony jest do HDMI3, a dźwięk
z niego wysyłany jest do telewizora i przekazywany do Sonosa.
W przypadku starszych TV, niewspierających eARC, musielibyśmy się pogodzić z brakiem wsparcia dla Dolby Atmos (ARC nie zapewnia odpowiedniej
przepustowości dla tego standardu), a w przypadku braku ARC można jeszcze skorzystać ze złącza optycznego.
TV zatem ma Apple TV 4K podłączony do HDMI3 za pomocą kabla wspierającego HDMI 2.1 (dla Dolby Vision, Atmos itp.) i dokładnie takim samym kablem
ustanowione jest połączenie pomiędzy portem HDMI4 a Sonosem Arc.

Należy też pamiętać o prawidłowej konfiguracji Apple TV 4K, aby HDR/
Dolby Vision działał wtedy, kiedy jest dostępny, a w innych przypadkach,
żeby SDR przejmował pałeczkę.
Moja konfiguracja 85XH90 z Apple TV 4K oraz Sonosem Arc powoduje, że
mogę sterować nimi za pomocą Siri Remote lub pilota dołączonego do TV.
Do tego całość wspiera też HomeKit oraz AirPlay 2.
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Różnice względem Beama
Nie potrafiłem w pełni wykorzystać możliwości Beama, bo nie miałem
w starym TV ani złącza optycznego, ani HDMI ARC, więc skazany byłem
na przesył audio za pomocą AirPlaya. Teraz korzystam z HDMI eARC, mam
zatem pełne wsparcie dla Dolby Atmos. Samego Arca, gdy TV jest wyłączony, wykorzystuję również jako głośnik do muzyki, która rozchodzi się
po całym mieszkaniu za jego pomocą ze wsparciem trzech HomePodów
– multiroom tutaj działa znakomicie i nie mam też żadnych problemów
z brakiem synchronizacji audio pomiędzy żadnym z czterech głośników.
Arc jest, jak wspominałem, znacznie większy i ma więcej głośników, co
oznacza, że zdecydowanie bardziej wypełnia mieszkanie dźwiękiem. Może
też dzięki temu grać ciszej, przy czym trudniej określić źródło muzyki.

Arc jako soundbar do kina domowego
Głównym zadaniem soundbara jest jednak służyć jako soundbar do kina
domowego, zapewniając nam najlepsze możliwe wrażenia podczas oglądania filmów.
Dolby Atmos (i przy okazji Dolby Vision) testowałem na przykładzie filmu
„Greyhound” (Tom Hanks), dostępnego na Apple TV+. Różnica w stosunku
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do Beama jest duża. Dźwięk przestaje dochodzić do nas z rejonu „mniej
więcej pod telewizorem”, a zaczyna „z tej ściany przed nami”. Jest ogromna
różnica w separacji poszczególnych kanałów, ale osoby, które oczekują, że
będzie to grało tak dobrze, jak amplituner w konfiguracji 7.2, niestety się
zawiodą. Nie bez powodu Sonos oferuje dwa dodatkowe tylne głośniki
(One lub One SL) oraz subwoofer (Sub). W praktyce zauważyłem, że dźwięk
nie dociera tylko od przodu, ale jeden soundbar nie potrafi odwzorować
(jeszcze?) dźwięku docierającego zza naszych pleców.
Osobiście uważam, że Sub jest całkowicie zbędny dla osób, które nie
mieszkają w domku jednorodzinnym. Bas z Arca czuć bez subwoofera
i podejrzewam, że sąsiedzi również go czują – dodanie Suba zamieniłoby
mnie we wroga publicznego nr 1. Nie przepadam też za nadmiarem dźwięków niskotonowych, więc dla mnie to zbędna opcja, ale poważnie rozważyłbym dodanie dwóch Sonos One, jako tylne głośniki.
Niestety, to podnosi cenę zestawu z 3899 PLN za samego Arca, do 5397 PLN.
Konfiguracja Arc + Sub kosztuje 7298 PLN, a Arc + Sub + 2 × One SL aż 8796
PLN. Wchodzimy tutaj już w poważne kwoty, konkurujące z przyzwoitymi
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zestawami 5.1, więc warto wyznaczyć sobie zawczasu odpowiedni budżet,
aby nie przesadzić z zakupami. Zaletą systemu Sonosa jest jednak to, że
zakupy możemy sobie rozłożyć w czasie.

Soundbar zamiast 5.1
Niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego zrezygnowałem z amplitunera
wysokiej klasy, wyposażonego w zestaw 5.1, na rzecz jednego „prostego”
soundbara. Rozważając swój nowy setup, brałem pod uwagę amplituner oraz 7.1. Problem był taki, że to rozwiązanie wymaga poprowadzenie
kabli oraz znalezienia miejsca na odpowiednią liczbę głośników. Mam to
wszystko niby gotowe, ale same głośniki zajmują dodatkową przestrzeń
i finalnie zdecydowałem się na absolutny minimalizm – TV + Apple TV +
soundbar. Wszystko ma oczywiście wsparcie AirPlay 2, więc gdy nie oglądamy filmów, to całość (wraz z kilkoma HomePodami) jest wykorzystywana
do streamowania muzyki z Apple Music. Dodatkową zaletą jest unikanie
problemów z tymi wszystkim standardami. Niestety, niektóre amplitunery,
telewizory i systemy audio nie chcą prawidłowo współpracować z Dolby
Vision i/lub Atmos. Robiąc tak minimalistyczny setup, praktycznie wykluczyłem problemy w tym zakresie, oszczędzając sobie nerwów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, a jak we wszystkim, również
tutaj chodzi o takie zbalansowanie wszystkich czynników, aby był to kompromis do zaakceptowania. Dla mnie jest nim mój setup, ale dla Was może
być to coś zupełnie innego.
Niestety nie miałem okazji przetestować Arca z dwoma One SL, skonfigurowanymi jako tylne głośniki. Podejrzewam, że taki zestaw byłby dla mnie
optymalny i jeśli będzie okazja, to opiszę go dla Was. Tymczasem jestem
więcej niż zadowolony z Arca, gdyż dla mnie to przede wszystkim dodatkowy głośnik dla Apple Music na co dzień, a dopiero wieczorami działa
w roli soundbara.
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Arc vs. Beam
Arc kosztuje o 2000 PLN więcej niż Beam (1899 PLN vs. 3899 PLN) i… będzie
lub nie będzie wart tej dopłaty, zależnie od Waszych oczekiwań. Arc gra
wyraźnie pełniej, głośniej (nie wykorzystuję Beama w 100%, więc to dla
mnie akurat nie jest zaletą) i zapewnia lepszą separację kanałów audio.
Przy okazji wspiera też Dolby Atmos.
Jeśli macie niewielkie oczekiwania od kina domowego i chcecie po prostu coś lepszego niż wbudowane w TV głośniki, to weźcie Beama, ale jeśli
Wasze potrzeby są większe i stać Was na dopłatę, to bierzcie Arca. Niewiele
jest obecnie na rynku soundbarów wyposażonych w AirPlay 2 i wspierających Dolby Atmos, więc wybór nie jest trudny, a zaletą Sonosa są uaktualnienia oprogramowania, wprowadzające nowe funkcje tam, gdzie jest to
możliwe oraz ich własny system multiroom, jeśli przypadkiem nie korzystacie z HomeKita.

Sonos Arc
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6
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Loewe klang bar5
mr + sub5
Typowy zestaw audio w salonie można z powodzeniem zastąpić
soundbarem, szczególnie jeśli zależy nam nie tyle na wierności
odwzorowania brzmienia, co na wrażeniu przestrzeni i „filmowości”
dźwięku. Loewe specjalizuje się zarówno w obrazie, jak i w dźwięku,
więc jeśli ktoś ma wiedzieć, jak powinien działać soundbar, to będzie
to właśnie ta firma.
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Nowy soundbar w ofercie niemieckiego producenta, czyli Klang Bar
5 MR, wygląda niepozornie, ale może stać się centrum domowego audio.
Wszystko przez możliwość bezprzewodowej komunikacji w standardzie
WDAL 2.0 z innymi głośnikami, w tym z kolumnami stereo oraz z subwooferem. Możemy rozbudować zestaw nawet do konfiguracji 7.1.2, natomiast
testowałem mniejszy, ale wciąż bardzo satysfakcjonujący komplet soundbara i subwoofera Sub 5. Oba urządzenia są na żywo znacznie większe,
niż wydają się na zdjęciach. Bar 5 MR ma długość aż 1,2 m, przez co ledwo
zmieścił się pomiędzy nóżki mojego 65-calowego telewizora. Sub 5 również nie należy do małych, a jego design sprawia, że prędzej skojarzymy go
z meblem niż z głośnikiem basowym. Choć Bar 5 MR nie odstaje od niego
designem, to z uwagi na przyciski na górze obudowy oraz prześwitujący
przez siatkę wyświetlacz dużo bardziej przypomina klasyczny soundbar.
Oba urządzenia wykonane są perfekcyjnie, obudowy łączą solidny plastik
i aluminium. Design jest bardzo prosty, co więcej, niemal nie znajdziemy
tu przycisków. Na soundbarze jest ich tylko pięć, a subwoofer ma jedynie
pokrętło do regulacji poziomu basu. Do sterowania zestawem dostajemy
też pilot, który robi wrażenie trwałego, choć jest dość duży – zdecydowanie wolę bardziej kompaktowe konstrukcje.
Wbrew obecnym trendom, Loewe nie opracowało dedykowanej aplikacji
do obsługi zestawu. Owszem, w App Store i Google Play znajdziemy apkę
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MyLoewe, ale pozwala ona jedynie przejrzeć instrukcję obsługi. Ta się przydaje, bo sparowanie z siecią Wi-Fi czy ewentualne dodanie kolejnych urządzeń do zestawu nie są oczywiste. Najistotniejsze jest jednak prawidłowe
podłączenie soundbara. W zestawie dostajemy kabel HDMI obsługujący
wszystkie kompatybilne z Bar 5 MR standardy, do Dolby Atmos włącznie
(a także wideo w 4K i HDR). Urządzenie obsługuje HDMI pass-through właśnie w 4K i HDR, ma 2 porty wejściowe i jeden wyjściowy, z obsługą eARC
(a więc włączając telewizor, uruchamiamy jednocześnie system audio).
Oprócz HDMI mamy też inne porty, przez które można podłączyć źródło
dźwięku: złącze mini Jack 3,5 mm, złącze optyczne oraz gniazdo USB-A.
Co więcej, do dyspozycji użytkownika oddano bezprzewodowe AirPlay
2, Chromecast oraz Bluetooth. Skonfigurowanie AirPlay było dość kłopotliwe, bo urządzenie nie chciało powiązać się z moją siecią Wi-Fi, dopiero
ograniczenie zakresu sieci do częstotliwości jedynie 2,4 GHz rozwiązało
problem (producent nie wspomina nigdzie o tym w instrukcji). Dodanie
do zestawu innych głośników nie stanowi żadnego problemu. Wystarczy
przełączyć jeden z suwaków ukrytych pod klapką Bar 5 MR, odpowiadających dodawanemu urządzeniu. Wystarczy je później podłączyć do prądu
(ewentualnie przytrzymać przycisk parowania na obudowie), by się znalazło. To działa idealnie, nie ma też problemu z jakimkolwiek opóźnieniem
przesyłania dźwięku między urządzeniami. Uważam to za ogromną zaletę,
ograniczamy bowiem konieczność prowadzenia dodatkowych kabli od
soundbara do pozostałych urządzeń.

Możliwości konfiguracji brzmienia zestawu są dość ograniczone. Do wyboru
mamy tylko jedno z kilku ustawień korektora graficznego oraz tryb odwzorowania przestrzeni. Dodatkowo da się regulować poziom basów i sopranów (w przypadku subwoofera mamy też dodatkowe, fizyczne pokrętło,
działające niezależnie od ustawień na soundbarze). To trochę mało,
zwłaszcza jeśli źródła dźwięku również nie oferują rozbudowanych opcji
konfiguracji. Muszę jednak przyznać, że pomiędzy trybami słychać różnicę
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i są dopasowane do tego, co mają robić. Korektor filmowy robi wiele, by
pokój brzmiał jak sala kinowa i mocno podbija niskie oraz wysokie tony,
w połączeniu z dźwiękiem surround i odpowiedniej jakości materiałem
źródłowym robi fenomenalne wrażenie. Obsługiwane są wszystkie topowe
standardy, w tym Dolby Atmos oraz DTS:X.
Dźwięk generowany przez zestaw jest zdecydowanie filmowy. Testowałem
jedynie Bar 5 MR w połączeniu z Sub 5 i domyślam się, że moje wrażenia
byłyby odmienne, gdybym dołożył do tego choćby dwie kolumny stereo. W testowanym zestawieniu zabrakło mi ciągłości brzmienia, niskie
tony generowane przez subwoofer wyraźnie odcinały się od pozostałych
dźwięków, i to nawet gdy były one ustawione na ćwierć skali na pokrętle
głośnika niskotonowego. Loewe nie skorzystało w przypadku Bar 5 MR
z głośników szerokopasmowych, co jest zrozumiałe, zważywszy na to, jaki
zestaw można zbudować z urządzeń dostępnych w portfolio firmy, niemniej testowana konfiguracja pozostawia niedosyt w przypadku odsłuchu
muzyki. Bas jest potężny i filmowy, trzeba poświęcić trochę czasu na jego
regulację, bo łatwo przesadzić. Uderza mocno, miękko, z krótkimi uderzeniami jest nieco gorzej. Środek jest wyraźny, doskonale czuć przestrzeń
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i separację, miałem kilka razy wrażenie, że dźwięk jest wręcz za szeroko
rozciągnięty (pomogła zmiana trybu przestrzeni). Świetnie słychać wokale
i gitary, szczególnie w przypadku akustycznych czuć, jak dźwięk w pełni
wybrzmiewa. Wysokie tony są wyraźne, ale cichsze niż środek, co trochę
mnie zaskoczyło. Zestaw brzmi równie dobrze przy głośnym, jak i bardzo
cichym odsłuchu, a to nie jest reguła.
Do przetestowania Klang Bar 5 MR + Sub 5 przymierzałem się już od jakiegoś czasu. Zestaw wydał mi się niezmiernie interesujący z uwagi na mnogość obsługiwanych formatów i łatwość rozbudowy. Nie zawiodłem się,
Loewe stworzyło świetny soundbar i subwoofer, które sprawdzą się przede
wszystkim przy oglądaniu filmów czy graniu. Odwzorowanie przestrzeni
jest najmocniejszą stroną tego zestawu. Po dodaniu kolumn stereo będzie
też zapewne bardzo dobrym systemem do odsłuchu muzyki – bez nich
jest, tylko i aż, dobry.

Loewe klang bar5 		
mr + sub5		
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

Plusy:
• bardzo dobre odwzorowanie
przestrzeni
• równie dobra jakość brzmienia
przy niskiej i wysokiej głośności
Minusy:
• niewiele opcji konfiguracji
brzmienia
Cena: 7999 PLN
Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Sonos Beam 2

– kompaktowy, świetny z Dolby Atmos
Sonos Beam 2 zapowiadałem w październikowym iMagazine. Teraz
spędziłem z nim już trochę czasu i mogę powiedzieć jedno – totalne
zaskoczenie. Sonos zrobił wiele, aby druga generacja była znacznie
lepsza. To usprawiedliwia wyższą cenę, a przede wszystkim pozwala
cieszyć się małym soundbarem z dużymi możliwościami.
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Dla mnie prawdziwy soundbar powinien być dwuelementowy, czyli poza
belką grającą powinniśmy mieć też subwoofer. A generalnie to jednak
jestem na co dzień użytkownikiem systemu 5.1.2 z prawdziwego zdarzenia
i taki zestaw daje dla mnie najwięcej. Dlatego też choć chwaliłem i wielokrotnie polecałem do mniejszych pokoi poprzednią generację Sonos
Beam, to wciąż uważałem za pewien spory kompromis pomiędzy rozwiązaniem kompaktowym, a wrażeniami dźwiękowymi. Beam był ważnym
produktem w historii Sonosa i ciekawą propozycją dla wielu konsumentów.
Ale teraz wchodzi Sonos Beam 2 i momentami musiałem zbierać szczękę
z ziemi. Jak ten maluch daje radę, jak sam jest w stanie świetnie zrobić
scenę audio?!
Gabaryty samego głośnika się nie zmieniły, choć pierwszą zmianę dostrzeżemy w postaci znacznie bardziej eko opakowania. Resztę zmian usłyszymy i to naprawdę jest istotne i fantastyczne. Nowy Sonos Beam oferuje
większą głębię, nieco lepszy bas i znacznie większą przestrzeń. W dodatku
wspiera Dolby Atmos i lada moment wszystkie głośniki do kina domowego
Sonos powinny obsługiwać też DTS. Efekty tych zmian słychać. Oczywiście
najbardziej na filmach w Dolby Atmos. Oglądanie seriali na Apple TV+ to
cudowne doświadczenie, zwłaszcza gdy zestawimy to z głośnikami telewizora i to nawet tego topowego.
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Generalnie Beam konkuruje ze wszystkimi soundbarami w podobnym przedziale. I choć oddaje im pola jeśli chodzi o bas z racji braku zewnetrznego
subwoofera to nadrabia to w kwestii muzyki. Nowy Beam rewelacyjnie brzmi
w momencie uruchomienia Apple Music w tym utworów Dolby Atmos.
Z Sonos Beam można stworzyć też potężny system audio z subwooferem
i tylnymi głośnikami. Tu jednak cena takiego zestawu robi się już spora
i jednak do takiego systemu wybrałbym Sonos Arc – jak szaleć to szaleć.
Natomiast ewidentnie Sonos powinien odświeżyć gamę subwooferów
i zaoferować nie jeden, a dwa produkty w tej kategorii. Tego brakuje.
Sonos Beam 2 jest sprzętem świetnym o znacznie lepszych walorach dźwiękowych niż poprzednik. W dodatku jest bardziej przystępny niż ARC i stanowi
bardzo dobrą propozycję do małych mieszkań, apartamentów i wszędzie tam
gdzie chcemy uzyskać dobry dźwięk przy zachowaniu minimalizmu.
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Sony HT-G700 Recenzja
Atmos zmienia doświadczenia podczas filmowych seansów. Aby
się nim cieszyć, potrzebujemy odpowiedniego sprzętu. Na przykład
soundbara, takiego jak Sony HT-G700. To belka grająca, która
wyjątkowo zaskakuje.
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Sony ma na swoim koncie wiele udanych produktów audio. Ba, gdyby nie
Sony, prawdopodobnie świat muzyczny nie wyglądałby tak, jak wygląda.
Przecież Sony to Walkman, płyty CD, świetne słuchawki z redukcją szumu.
To wreszcie produkty do kina domowego, w tym liczne rozwiązania audio
wbudowane w telewizor. Na koncie Sony są też soundbary. Teraz do
tego grona udanych produktów do kina domowego należy dodać Sony
HT-G700. Ten soundbar często będzie pojawiał się w moich rekomendacjach belek grających do 2000 PLN.
HT-G700 jest sprzętem stosunkowo niepozornym. Ma raczej małe gabaryty jak na soundbar, a przynajmniej przeciętne, porównywalne do wielu
głośników dostępnych na rynku. Zestaw składa się z belki grającej, subwoofera oraz pilota. W urządzeniu znajdziemy wejście i wyjście HDMI (eARC),
a także wejście optyczne oraz wsparcie dla łączności Bluetooth w wersji
5.0 RX. Deklarowana przez producenta moc zestawu to 400 W.
Istotne jest to, jakie formaty wspiera soundbar. Tu lista jest nietuzinkowa
i jest to jeden z nielicznych sprzętów w tej cenie mogący poszczycić się tak
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bogatą listą obsługiwanych formatów audio. To Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS HD HR, DTS HD Master Audio,
DTS ES, DTS:X, DTS 96/24, Dolby Dual Mono, a także dźwięk dostarczany
w wersji LPCM.
Do tego dochodzą jeszcze trzy istotne technologie, które sprawiają, że
HT-G700 jest wart uwagi. To DTS Virtual:X, czyli wirtualizacja efektów na
obiektowy dźwięk w standardzie DTS, Vertical Surround Engine odpowiedzialny za tworzenie wrażenia dźwięku przestrzennego oraz S-Force PRO,
mająca na celu uzyskanie wirtualizacji tylnych głośników zarówno przy
treściach 5.1 (lub szerszych), jak i wtedy, gdy chcemy uprzestrzennić nawet
treści stereo. Generalnie rzeczywiście w G700 dość skutecznie czuć przestrzeń, choć mowa jedynie o frontowej belce i subwooferze.
Sony HT-G700 jest tym typem soundbara, który ze swojego systemu 3.1
udaje, że jest w stanie zrobić dźwięk o efektach zbliżonych do zestawu głośników 7.1.2, ulokowanych w całym pomieszczeniu. Zarówno Dolby Atmos,
jak i DTS:X, a także ogólnie dźwięk przestrzenny, jest słyszalny. Nie jest on
może szalenie efektowny, czuć, że odpowiada za to przedni głośnik, ale
jednak mamy tu pewne efekty charakterystyczne właśnie dla dźwięku
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obiektowego i przestrzennego. To duży atut tego systemu i przewaga nad
większością urządzeń tej klasy.
Generalnie dźwięk z belki grającej Sony jest czysty, można usłyszeć wiele
detali dźwiękowych. Pod względem jakości wybija się on ponad sprzęty
w tym budżecie i za to należy się spora pochwała. Mamy tu też tryb
Muzyka, który poprawia doświadczenia z odtwarzania utworów audio.
I w tym trybie rzeczywiście wypada to lepiej niż w trybie standardowym,
ale wciąż soundbar jednak znacznie lepiej sprawdza się przy konsumpcji
materiałów wideo.
G700 to moje pozytywne zaskoczenie. Plusem sprzętu jest niewątpliwie
dobra jakość oraz bogate wsparcie dla formatów audio. Sama jakość wykonania głośnika też stawia ten produkt wysoko. Można mieć pewien niedosyt związany z odczuwaniem przestrzenności, ale trudno oszukiwać się, że
z zestawu 3.1 otrzymamy nagle system 7.1.2. W dodatku mówimy o sprzęcie
za rozsądne pieniądze. Dla mnie HT-G700 od Sony to zdecydowanie produkt wart pozytywnej rekomendacji.
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Prosty sposób na Dolby Atmos
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Denon DHT-S517

Bez wodotrysków, minimalistycznie, z bezproblemowym podłączeniem
do telewizora i dobrą ceną. Tak prezentuje się nowy soundbar Denon
DHT-S517. To system oferujący dźwięk Dolby Atmos, klarowną jakość,
a jednocześnie zachowujący prostotę, sprawiającą, że to podstawowy
sposób na rozszerzenie możliwości dźwiękowych naszego telewizora.
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Denon DHT-S517 wykorzystuje potężny
układ siedmiu przetworników, składający się z głośników wysokotonowych
lewego/prawego kanału i głośników
średniotonowych, specjalnego kanału
centralnego oraz dwóch głośników
skierowanych w górę. Ta konfiguracja,
współpracująca z bezprzewodowym subwooferem, zapewnia klarowność, dynamikę i wymiarowość dźwięku na wzór
tych z systemu kina domowego czy sal
kinowych, oczywiście w kompaktowym
wykonaniu belki grającej.
W pudełku znajdziemy sonudbar, subwoofer, przewody zasilające, przewód
HDMI i niewielki pilot. Możemy korzystać
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z trybu filmowego, trybu muzycznego,
trybu Pure oraz trybu nocnego. W trybie
Pure całe przetwarzanie dźwięku przestrzennego i inne dostosowane parametry
zostają wyłączone, zapewniając najczystsze
wrażenia odsłuchowe. Tryb nocny to oczywiście rozwiązanie na nocne seanse, aby
nie uprzykrzać życia sąsiadom i pozostałym
domownikom. W urządzeniu nie zabrakło
też funkcji poprawiającej dialogi czy technologii Bluetooth do przesyłania dźwięku
z urządzeń mobilnych. Nie ma za to Wi-Fi,
obsługi serwisów streamingowych i innych
rzeczy, które przecież i tak znajdziemy
w naszym telewizorze, czy podłączonym do
niego Apple TV. Za to za pomocą HDMI eARC
z telewizora popłynie do głośników dźwięk
Dolby Atmos. Ewentualnie przystawkę taką
jak Apple TV czy odtwarzacz UHD Blu-ray możemy podłączyć do soundbara za
pomocą dodatkowego wejścia HDMI.
To taki prosty sposób na przedłużenie
telewizora, na polepszenie dźwięku, bez
zbędnych dodatków. Po prostu podłączamy
soundbar i cieszymy się lepszą głębią,
większą przestrzennością, efektownym
dźwiękiem Dolby Atmos. Oczywiście daleko
temu do pełnych doświadczeń z systemu
kina domowego, natomiast wciąż mowa
o dźwięku audio wysokiej klasy z bardzo
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kompaktowego urządzenia, czegoś, co
„goły” telewizor nam nigdy nie zaoferuje.
Mam też wrażenie, że Denon, porzucając
wszystkie gadżety, miał możliwość zwiększenia nakładów finansowych na mocne
podzespoły audio. W efekcie uzyskujemy
soundbar z Dolby Atmos za 1899 PLN,
z mocnym subwooferem i prawdziwymi
głośnikami skierowanymi w górę, co
w wielu tanich produktach sygnowanych
logo Dolby Atmos się nie zdarza.
Japońska prostota znów pokazuje swoje
możliwości.
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Sharp HT-SBW460

– Dolby Atmos za nieco ponad 1000 PLN
Po dłuższych zapowiedziach Sharp wreszcie w pełni wszedł na rynek
soundbarów. Marka z japońskim rodowodem, dziś będąca częścią
Foxconn i mająca solidne polskie zaplecze techniczne, zaoferowała
model Sharp HT-SBW460 – naprawdę tani soundbar z Dolby Atmos.
Czy tani sprzęt może być dobry? Na pewno może być godny uwagi.
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Sharp powraca na rynek z przytupem
Ostatnie lata w historii Sharpa były bardzo zawiłe. Jeszcze w 2012 r. Japończycy mieli się czym pochwalić w świecie telewizorów. Odważnie, znacznie wcześniej niż reszta rynku, oferowali naprawdę duże telewizory i to
w stosunkowo przystępnych jak na tamte czasy cenach. Czwarty żółty
subpiksel też był ciekawą innowacją. Kryzys zmusił ich jednak do restrukturyzacji i daleko idących zmian w firmie. Do tego stopnia, że telewizory
produkowały inne podmioty na licencji. Teraz Sharp jest w ścisłym sojuszu
z Foxconnem. I wszystko wskazuje na to, że będzie powracał do lat świetności na wielu rynkach. Jednym z nich ma szansę stać się segment RTV,
w którym zaczęto od bardzo tanich i zarazem przyzwoitych telewizorów
z Android TV oraz równie atrakcyjnych cenowo soundbarów.

Sharp HT-SBW460 – specyfikacja
Jednym z nich jest właśnie Sharp HT-SBW460 wyceniany na mniej niż
1400 zł. Przy czym jest to system 3.1, o całkowitej mocy 300 W i wsparciu
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dla dźwięku Dolby Atmos. Przynajmniej biorąc pod uwagę specyfikację,
brzmi to dobrze. A jak wygląda rzeczywistość?

Sharp HT-SBW460
Po wyjęciu z pudełka mamy dwa komponenty – subwoofer oraz belkę
dźwiękową. Całość prezentuje się przyzwoicie w estetycznym szarawym
kolorze. Pomimo że wykonanie sprawia wrażenie solidnego, to i tak widać
pewne oszczędności. Chociażby boczny panel z przyciskami nie wygląda
najładniej. Atutem są jednak dwa wejścia HDMI, jedno wyjście, port HDMI
i złącze optyczne.

Jak działa Sharp HT-SBW460?
Jak gra ten soundbar? Uruchamiam dema z Dolby Atmos, fragmenty filmów i zdecydowanie czuć tu powiew dźwięku w tej technologii. Tego
sprzętowi nie można odmówić. Góra jest ewidentnie słyszalna. Nie ma tu
jednak żadnych sztuczek, odbić od tylnych ścian, projekcji dźwięku itd.
Dźwięk spływa do nas od frontu. Jest on niezły także przy pełnej głośności.
Bas jest wręcz soczysty. Niestety mimo wszystko bardzo płaski, zwłaszcza
na treściach nie w Dolby Atmos.
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Sharp HT-SBW460
To dobry system 3.1 poprawiający dźwięk z telewizora, ale też, nie oszukujmy się, raczej sprzęt dla tych mniej wymagających. Całkowicie adekwatny do ceny, więc nie można tu nic zarzucić. Po prostu wciąż uważam,
że Dolby Atmos to coś znacznie więcej. Dla mnie doświadczenia z Dolby
Atmos zaczynają się wtedy, gdy mamy rzeczywiście do czynienia z system
audio 5.1.2 lub jeszcze większym, ewentualnie jakąś próbą jego emulacji. Tego nam Sharp HT-SBW460 nie daje. Jednocześnie proponuje fajny
dźwięk, adekwatny do swojej konstrukcji i technicznych możliwości.

Sharp HT-SBW460 – soundbar dla tych, którzy
chcą posmakować nowego wymiaru dźwięku
Sharp HT-SBW460 jest sprzętem, który nas nie zawiedzie, jeśli będziemy
wiedzieć, czego się spodziewać. Będzie fajnie brzmiał przy filmach z Netfliksa i innych serwisów i nie wydrenuje naszego portfela. To też dobry
omen dla przyszłości Sharpa na rynku RTV. Jestem na tak, jeśli mamy
świadomość, gdzie jesteśmy, a nie liczymy, że uzyskamy dźwięk kinowy za
nieco ponad 1000 zł.
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37 cm oszałamiającego dźwięku Dolby Atmos
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Polk Magnifi Mini AX

36,6 × 7,9 × 10,4 cm – takie są wymiary soundbara Polk Magnifi Mini AX.
Generalnie małe soundbary Polka w tej ultrakompaktowej obudowie
już znamy, ale najnowsza wersja AX to kolejny istotny krok do tego,
aby cieszyć się najważniejszymi standardami dźwięku i rzeczywiście je
słyszeć. Polk Magnifi Mini AX może być wyjątkowym rozwiązaniem dla
fanów dźwięku mających mało miejsca.
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Polk podkreśla, że inżynierowie firmy pracują nad technologiami audio już
od 50 lat. Bez wątpienia to jedna z tych cenionych i szanowanych marek
na rynku audio. Producent ma do zaoferowania kilka niebanalnych produktów, w ostatnich latach przede wszystkim w kategorii soundbarów.
Rodzinka głośników Mini już wcześniej robiła wrażenie, a model AX otrzymał to, na co wszyscy czekali, wsparcie dla Dolby Atmos i DTS:X.
Ten soundbar jest wręcz kieszonkowy, wymiarami bardziej przypomina
głośnik Bluetooth niż soundbar. A jednak jest to pełnowartościowy soundbar ze złączem HDMI, portem optycznym, a nawet wejściem AUX. W praktyce oznacza to, że podłączymy go do starszych modeli telewizorów, do
każdego współczesnego TV, ale też możemy podpiąć go chociażby pod gramofon, wykorzystując wejście AUX. Na pokładzie jest Wi-Fi ze wsparciem
dla AirPlay2, Spotify Connect i Google Chromecast oraz połączenie Bluetooth 5.0. To sprawia, że mówimy o sprzęcie uniwersalnym, przewyższającym
możliwościami i wyposażeniem wiele innych soundbarów. A to wszystko
przy cenie 2199 PLN.
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Z wymiarami jest jeden haczyk. Oprócz
soundbara w pudełku znajdziemy też
subwoofer. Ten jest już znaczących rozmiarów. Ale specyfika głośnika niskotonowego sprawia, że możemy go umieścić
w dowolnym miejscu w pokoju, gdzie
mamy gniazdo elektryczne i jest to nie
dalej niż 9 metrów od soundbara. Jednak
subwoofer można umieścić naprawdę tak,
by nie przeszkadzał. Natomiast sam głośnik, który jest na widoku i często zajmuje
miejsce, jest malutki. Można go postawić
na szafce czy gdzieś w ramach całej zabudowy ściany.
Pamiętajmy, że co do zasady Magnifi
Mini AX będzie wyborem dla posiadaczy
małych mieszkań, kawalerek, nietypowych
pokoi. Ktoś może chcieć mieć nawet 65lub 75-calowy telewizor albo wysuwany
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ekran projekcyjny, ale nie może sobie pozwolić na większy sprzęt audio i tu
rozwiązanie Polka jest idealne.
Magnifi Mini AX dostarcza naprawdę potężnego, immersyjnego dźwięku,
gdzie jesteśmy w stanie poczuć przestrzeń, bas, a nawet wysokość dźwięku,
co jest szalenie istotne przy dźwięku obiektowym. Magnifi Mini AX wspiera
zarówno Dolby Atmos, jak i DTS:X, czyli spokojnie odtworzy utwory z serwisów streamingowych, konsol do gier, ale też filmów zgromadzonych na
płytach Blu-ray i UHD Blu-ray. Kompaktowo, ale kompleksowo.
Współczesna „rewolucja” w rynku urządzeń audio jest czymś wspaniałym
dla użytkowników ze względu na demokratyzację dobrego czy bardzo
dobrego dźwięku. Nie jesteśmy skazani na typowe zestawy stereo i kina
domowego. Każdy może wybrać rodzaj urządzenia, sposób podłączenia
wedle założeń aranżacyjnych swojego pomieszczenia, budżetu i oczekiwań. Jednocześnie duża konkurencja wprowadza różnorodność rozwiązań
i dążenie do jak najlepszych efektów audio na każdym poziomie. Polk
Magnifi Mini AX jest tego najlepszym dowodem, przenosząc przestrzenny,
obiektowy dźwięk do rozwiązania o naprawdę niewielkich gabarytach.
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Nowości TCL
z Dolby Atmos
Zapowiedziana oferta Zsoundbarów TCL wspierających Dolby Atmos
na 2022 rok to aż cztery nowe modele. Wśród nich także te oferujące
kolejną generację rewolucyjnej technologii Ray-Danz®. Sprawdźmy
zatem, co oferują poszczególne modele.
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TCL serii S52 – soundbar 2.1 200W
To podstawowy model soundbara TCL ze wsparciem dla Dolby Atmos,
który jest w stanie zdekodować też dźwięk 5.1. Istotne jest to, że oprócz
belki mamy do dyspozycji także subwoofer, mamy tu też standardowe
połączenie HDMI ARC. Ta belka jest dobrym rozwiązaniem na tanie i szybkie poprawienie dźwięku z telewizora.

TCL serii P73 soundbar 3.1 400W
Mocniejszy soundbar, wciąż jednak z tych, które należy traktować jako
urządzenia podstawowe z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. Tu
mamy już trzy kanały i większą moc także subwoofera, dodatkowo dochodzi wsparcie dla formatu DTS:X. Myślę, że jeśli ktoś kupił tani, ale duży
telewizor, to powinien go uzupełnić takim równie przystępnym subwooferem, by zrobić sobie budżetowe, ale całkiem efektowne kino w domu. Na
przykład taki telewizor 75-calowy, również oznaczony jako seria P73, i ten
soundbar to będzie bardzo fajne połączenie.
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TCL serii C93 soundbar 5.1.2 780W Ray-Danz®
Następca naprawdę kultowego soundbara Ray-Danz z oferty TCL. Bardzo
jestem ciekaw, jak ten sprzęt będzie brzmiał w domowym zaciszu. To, na co
zwróciłem uwagę, to bardziej klasyczny wygląd zewnętrzny. Natomiast to, co
bardzo cieszy, to doposażenie soundbara w funkcję eARC, dodatkowe wejście HDMI, wsparcie dla AirPlay 2, Chromecast, a nawet Asystenta Google.

TCL serii X93 soundbar 7.1.4 120W Ray-Danz®
Takiego modelu w ofercie TCL jeszcze nie było i mam przeczucie, że to
może być jeden z hitów w świecie kompaktowego domowego kina. Wszak
seria X93 to w zasadzie seria C93 powiększona o tylne głośniki. W efekcie
otrzymujemy tu pełne doświadczenia płynące z Dolby Atmos z w pełni
realnym system 7.1.4. Czyli mamy pełny przestrzenny dźwięk, zamknięty
w bardzo kompaktowej konstrukcji.
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Atmos bez kabli
Dolby Atmos to filmy, seriale, transmisje sportowe, muzyka, gry… Jest
wszędzie i dlatego warto wyposażyć się w sprzęt, który pozwala na
jego odsłuch. Najlepiej sprzęt, który rzeczywiście sprawi, że usłyszymy
tę fantastyczną jakość dźwięku. Samsung w swoich telewizorach
i soundbarach zaoferował nowe, unikatowe, bezprzewodowe rozwiązanie
przesyłu dźwięku Dolby Atmos. Dla wielu może być to impuls do podjęcia
inwestycji i wreszcie cieszenia się wysokiej klasy dźwiękiem i obrazem.
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Jak już wiecie z tego numeru, Dolby Atmos to profil dźwięku zakodowany
w DD+ lub DolbyTrueHD. Nawet sam DD+ wymaga dużej przepustowości, a to oznacza, że nie prześlemy takiego dźwięku po Bluetooth. Do tej
pory Atmos był przesyłany przede wszystkim za pomocą przewodu HDMI
– z telewizora do soundbara lub z innych urządzeń do soundbara czy amplitunera. I tu nagle pojawia się Samsung Electronics ze swoimi nowymi telewizorami Neo QLED, czy telewizorem OLED S95B oraz lifestyle’wymi modelami
jak The Frame, i wprowadza jako pierwszy bezprzewodowy przesył dźwięku
Dolby Atmos do swoich soundbarów HW-Q700B lub wyższych.
Co to oznacza w praktyce? Mając najnowszy telewizor Samsunga
z 2022 roku i soundbar HW-Q700B oraz wyższe tego producenta również
z 2022 roku, jesteśmy w stanie korzystać z Dolby Atmos bez przewodowego połączenia pomiędzy telewizorem a soundbarem. Urządzenia łączą
się ze sobą, wykorzystując dedykowane protokoły po sieci Wi-Fi.

Niby jeden przewód, ale to często zmienia postać rzeczy. W praktyce
nasz telewizor może wisieć na ścianie i być podłączony jedynie do źródła
zasilania. Za pomocą Wi-Fi na bogatej platformie Smart TV Tizen możemy
korzystać z Netfliksa, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO MAX
i tam wszędzie cieszyć się dźwiękiem Dolby Atmos. Dźwięk Dolby Atmos
usłyszymy też z serwisów streamingujacych muzykę – Apple Music i Tidal.
Soundbar może znajdować się na szafce pod telewizorem, może być również
zamontowany do ściany, ale unikniemy zwisającego przewodu łączącego
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oba urządzenia. Flagowe modele soundbarów Samsung, jak HW-Q990B,
mają dodatkowe tylne głośniki, a każdy z soundbarów Q-serii Samsung
z Dolby Atmos posiada również bezprzewodowy subwoofer, oprócz modelu
S60B. Oznacza to, że wszystkie głośniki lokujemy w pokoju w sposób swobodny, troszcząc się jedynie o źródło zasilania. To spore ułatwienie i kolejny
przykład tego, jak koreański producent dba o estetykę naszych wnętrz.
Ta wygoda i estetyka wydają się kluczowe. Można mieć w domu zaawansowany system audio i da on z pewnością dużo frajdy, ale jeśli nie przemyślimy
jego instalacji i rozmieszczenia na etapie urządzania się lub remontu, to
wszechobecne kable będą bardzo irytujące. Natomiast pomysł Samsunga
sprawia, że kabli praktycznie nie ma. A jeśli dodamy do tego tryb ambient
w telewizorach, sprawiający, że telewizor, nawet gdy nie korzystamy z niego,
nie jest czarną plamą, to wygląd naszego salonu będzie jeszcze lepszy.
Zaawansowana technologia, wysoka jakość, duże ekrany i rozbudowane
systemy audio (HW-Q990B to system dźwięku 11.1.4) mogą iść w parze
z pięknym designem i prostotą użytkowania. Z konfiguracją i użytkowaniem takiego duetu jak Neo QLED i soundbar Q-serii od Samsunga poradzi
sobie praktycznie każdy.
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TCL C935, czyli jednak się da
połączyć telewizor i Dolby Atmos
Kiedy testuję telewizory, zwykle na jakość dźwięku spuszczam zasłonę
milczenia i zachęcam do zakupu soundbara. Od tej reguły istnieją
jednak wyjątki, a w 2022 roku ta propozycja wydaje się wyjątkowo
ciekawa. Mowa o najnowszym ekranie mini LED od TCL. Topowym
modelu C935. Już pierwsze spojrzenie na konstrukcję mówi, że mamy
do czynienia z prawdziwymi doznaniami związanymi z Dolby Atmos.
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Jeśli wnikiliwie czytacie numer specjalny iMaga, to zapewne doszliście
już do mojego stwierdzenia, że Dolby Atmos Dolby Atmosowi nierówny.
Istnieją sprzęty dekodujące ten format dźwięku, ale nie jesteśmy w stanie
porównać głośników naszego smartfona z zaawansowanym wielogłośnikowym system kina domowego. To samo można powiedzieć o większości
telewizorów, które, choć często dekodują Dolby Atmos i oferują rzeczywiście najlepsze wrażenia właśnie wtedy, gdy odtwarzają dźwięk Dolby
Atmos, to dalekie są od wrażeń płynących z soundbarów z Dolby Atmos.
I tutaj przychodzi TCL ze swoim nowym, wręcz zjawiskowym telewizorem
C935 dostępnym w wymiarach 65 i 75 cali. Od razu na wstępnie podam,
za jakie ceny można je nabyć już teraz, na przykład w sieci Media Expert.
Mniejszy TCL 65C935 to koszt 8999 PLN, za większy 75C935 zapłacimy 12
499 PLN. A to – jak na nowość z tego roku przy bieżącej sytuacji gospodarczej – atrakcyjna cena. Wszak mówimy tu zaawansowanym ekranie LCD 4K
z podświetlaniem Mini LED, matrycą pokrytą kropkami kwantowymi i 144
Hz ekranem gotowym do gamingu na najbardziej wyżyłowanych komputerach PC i flagowych odmianach konsol. Co istotne, TCL C935 wyposażony
jest w Google TV, wspiera też AirPlay 2. Sam polecam podłączenie do niego
Apple TV 4K, aby cieszyć się dodatkowo Apple Music z Dolby Atmos.
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No właśnie Atmos i głośniki. Zwróćcie
uwagę na to, że TCL serii C93 prezentuje
się niczym czarny książę telewizorów.
Czarna obudowa, niemal niewidoczne
ramki u góry i po bokach oraz szeroka
belka na dole i równie czarna centralna
podstawa. Elegancja, za którą kryje się
też technologia. W tej dolnej belce znajdziemy system głośników skierowanych
do przodu sygnowany przez Onkyo. Ale to
nie jedyne głośniki w tym telewizorze. Na
środku tyłu znajduje się głośnik niskotonowy, natomiast w rogach tylnej obudowy
u góry znajdują się dwa głośniki skierowane do góry.
W efekcie otrzymujemy system dźwięku
2.1.2 ze wsparciem dla Dolby Atmos (telewizor dekoduje zarówno Dolby Digital, Dolby
AC-4, jak i zaawansowany Dolby TrueHD),
a także DTS HD. Moc znamieniowa systemu
to 60 W. W praktyce oznacza to, że mamy
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tu bardzo przyzwoity system dźwięku znacznie przekraczający to, co oferuje
co najmniej 99% telewizorów na rynku. Zwłaszcza że tu wciąż ten system
audio jest dodatkiem do obrazu.
Osobiście bardzo chętnie widziałbym telewizory takie jak C935 oferowane
w dwóch wersjach – w wersji bez systemu audio oraz właśnie z takim systemem audio. Pomysł na dobre głośnik w telewizorze jest świetny. Dla wielu
osób taki system sygnowany przez Onkyo, jaki znajduje się w TCL C93, jest
w większości wystarczający i stanowi wspaniałą alternatywę dla soundbarów,
a te to przecież dodatkowy wydatek minimum 1300–2000 PLN oraz kable,
kolejne urządzenie podłączone do prądu. A decydując się na 75-calowy
ekran, wieszając go na ścianie, jesteśmy w stanie stworzyć sobie prawdziwe
kino w domu i to jedynie podłączając taki wyświetlacz do zasilania i Wi-Fi.

SPRZĘT

DARIUSZ HAŁAS
@blob_tech

134

Sharp AQUOS EQ

– dobry dźwięk w TV
To, że telewizory mają wbudowane systemy audio obsługujące Dolby Atmos, nie
jest już dziś żadną niespodzianką. Zwykle dotyczy to modeli z górnych półek
cenowych. Z kolei produkty znacznie atrakcyjniej wycenione, dostępne dla
szerszej grupy klientów, najczęściej mają dźwięk, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt
powalający. Sharp AQUOS EQ jest pod tym względem wyjątkowy – to atrakcyjnie
wyceniony telewizor charakteryzujący się wbudowanym w nim systemem audio.
Oczywiście obsługujący Dolby Atmos. A to nie jedyne, co go wyróżnia.
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Zacznijmy jednak od innego aspektu tego
modelu – jego wyglądu. Sharp AQUOS EQ,
choć jest modelem znacznie tańszym od
topowych modeli klasy premium, to prezentuje się zaskakująco dobrze. To konstrukcja oczywiście o minimalistycznym,
pozbawionym ramek wzornictwie, ale nie
żałowano tu szlachetnych stopów aluminium i innych materiałów, spotykanych
zwykle w droższych konstrukcjach, w których klient głosując swoim portfelem, ma
ponadstandardowo zawieszone oczekiwania. Tutaj cena sklepowa absolutnie nie
buduje poczucia wygórowanych wymagań, tym bardziej zaskakuje design tego
modelu. Do wyboru mamy projekt czarny
z żebrowaną osłoną głośników nawiązujący do skandynawskiej szkoły wzornictwa
lub srebrny jednoznacznie kojarzący się
ze sprzętami Hi-Fi z górnej półki – z perforowaną maską głośników. Całość stoi
na unikalnej w tej klasie cenowej, smukłej
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centralnej podstawie, zaprojektowanej tak, że telewizor zdaje się wręcz
unosić nad powierzchnią, na której stoi. Prezentuje się naprawdę stylowo.
Pod względem jakości obrazu Sharp AQUOS EQ to również solidny zawodnik.
Japończycy nie silili się na inżynierską awangardę i zastosowali dobrze sprawdzony układ: nowoczesną matrycę LCD VA z warstwą kropek kwantowych, co
dziś jest sposobem na uzyskanie najszerszego spektrum barw w telewizorach
opartych na panelach ciekłokrystalicznych. Ciekawostką jest fakt, że Sharp
zastosował tu podświetlenie Direct LED, czyli warstwę diod podświetlających, umieszczoną bezpośrednio za ciekłokrystaliczną warstwą aktywną. To
nie jest telewizor z podświetleniem krawędziowym – czego moglibyśmy się
spodziewać na półce cenowej, na której plasuje się opisywany model. Efekt?
Sharp AQUOS EQ jest sprzętem zgodnym z Dolby Vision, co gwarantuje
dobrą reprodukcję scen HDR dla każdej klatki odpowiednio przygotowanego
materiału. Luminancja matrycy zastosowanej w tym modelu sięga 500 nitów
– i znowu, w żadnym razie nie jest to rekordowy wynik, ale w tej klasie cenowej jest to jak najbardziej przyzwoity rezultat.
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W kontekście jakości obrazu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.
Matryca zastosowana w telewizorze Sharp AQUOS EQ ma rozdzielczość 4K
i jest odświeżana z częstotliwością 60 Hz. To oczywiście mniej niż znacznie
droższe 120-hercowe telewizory klasy premium, ale japońscy inżynierowie
zastosowali w tym modelu dobrze działający system zwiększania płynności ruchu AQUOS Smooth Motion wykorzystujący zaimplementowany
lokalnie (wbudowany w chip) algorytm sztucznej inteligencji analizujący
przetwarzany sygnał klatka po klatce i generujący obrazy upłynniające
ruch. Użytkownik ma również kontrolę nad pracą tego rozwiązania i może
dostosować jego działanie do własnych upodobań.
Jednak tym, co naprawdę wyróżnia opisywany model, jest dźwięk. Sharp
skorzystał tutaj z bogatego doświadczenia inżynierów dźwięku z Harman/Kardon. Telewizor wyposażono w dwudrożny system audio z frontalnym, kierunkowym odtwarzaniem tonów średnich i wysokich oraz
dolnym tonów niskich. Wyprowadzenie basów w dół sprawia, że niskie
częstotliwości ulegają odbiciu, co zwiększa efekt uprzestrzennienia
sceny audio. To warunek konieczny, by mówić o obiektowym dźwięku
przestrzennym, co jest sednem techniki Dolby Atmos oraz – również tu
obsługiwanego – dts:X.
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Pod względem obsługi sprzęt również nie zawodzi. Telewizorem sterujemy
za pomocą sprawdzonego rozwiązania, jakim jest Android TV 11, co oznacza,
że dostęp do wszelkich platform streamingowych świata jest bezproblemowy, a stale rosnąca liczba aplikacji dostępnych w sklepie Google Play
pozwala dostosować prezentowane treści do własnych upodobań. Sprzęt
spodoba się również graczom – wszystkie cztery wejścia HDMI pracują
w standardzie HDMI 2.1, gwarantują niskie opóźnienia (input lag) i zmienny
czas odświeżania obrazu w trakcie gry.
Podsumowując, Sharp AQUOS EQ to dobra propozycja dla tych użytkowników, którzy poszukują stylowego telewizora, który naprawdę może być
ozdobą salonu, a jednocześnie zapewnia nagłośnienie zgodne z Dolby
Atmos i przy tym wszystkim nie kosztuje tyle, ile wyrafinowane urządzenia
klasy premium.
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Sharp 50EP

4K Ultra HD Quantum Dot Android TV™

Telewizor Sharp 50EP to doskonałe kolory Quantum Dot i kinowe
doznania z technologiami Dolby Atmos i DTS:X.
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Rozrywka na najwyższym poziomie
akustycznym
Doskonały system audio Harman Kardon w telewizorze Sharp 50EP został
rozszerzony o najbardziej zaawansowane, obiektowe technologie dźwięku
przestrzennego: Dolby Atmos oraz DTS:X. Zastosowany system dźwiękowy
zamieni Twój pokój w centrum dźwięku kinowego, zwiększając doznania
i świetnie uzupełniając oglądany materiał.

System dźwiękowy Harman Kardon
System dźwiękowy Harman Kardon został stworzony z myślą o wymagających słuchaczach. Wyposażony jest w specjalne, dwudrożne głośniki o szerokim zakresie reprodukcji, które zapewniają wysoką precyzję dźwięku
i naturalny tembr. Sama jakość dźwięku została dopracowana specjalnie
do tego modelu przez specjalistów z firmy Harman.

Mnogość funkcji oraz pełna kontrola dzięki platformie Android TV 11
Stabilna, wydajna i przyjazna użytkownikowi wersja systemu Android TV
11 umożliwia integrację z usługami Google. Gwarantuje użytkownikom
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szybki dostęp do nieograniczonej rozrywki, platform streamingowych, gier oraz
ponad 7 000 aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Wśród nich znajdują się
serwisy z filmami i serialami takie jak:
Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+,
ipla czy Player. Dostępna jest również aplikacja Google Stadia – umożliwiająca – za
pomocą technologii streamingu, granie
w gry bez konieczności posiadania konsoli czy komputera. Dodatkowo ze sklepu
Google Play Store można pobrać przeglądarkę internetową i obsługiwać zarówno
ją, jak i telewizor, za pomocą klawiatury
USB i myszki.

Technologia Quantum Dot
Rich Colour
Nowy telewizor Sharp 50EP to również
dopracowany system reprodukcji obrazu,
którego podstawą jest ultranowoczesna
matryca LCD VA z bezpośrednim podświetleniem LED oraz warstwą zawierającą kropki kwantowe – Quantum Dot
(Quantum Dot Rich Colour). Zapewnia
ona najszerszą obecnie dostępną gamę
odtwarzanych kolorów w telewizorach
LCD. Przekłada się to na doskonałą reprodukcję barw nie tylko najbardziej nasyconych części obrazu, ale również znacząco
poprawia przejścia tonalne, oddając
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realistycznie kolory i tony skóry, a również
niuanse błękitów nieba czy zieleni oceanu.

Inspirowana kinem technologia HDR Dolby Vision
HDR Dolby Vision pozwala na doświadczenie kinowych emocji bez wychodzenia
z domu. Dzięki wykorzystaniu zwiększonej
jasności, kontrastu, ilości kolorów i dokładniejszych przejść tonalnych powstaje obraz
tak autentyczny, że zanika różnica między
filmami lub serialami a rzeczywistością.
Technologia HDR Dolby Vision wykorzystywana jest w serwisach streamingowych,
takich jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy
Apple TV.

Lepsza jakość streamingu
dzięki AV1
AV1 to najnowszy i najwydajniejszy kodek
video, używany przez dostawców usług
strumieniowych, pozwalający na uzyskanie
najwyższej jakości przy jednoczesnym obniżeniu wymagań dotyczących przepustowości łącza. Telewizor Sharp 50EP przetwarza
materiały zakodowane tym kodekiem
w sposób sprzętowy, dzięki czemu zapewniona jest najwyższa wydajność oraz nieskazitelna jakość odbieranych seriali czy
filmów.
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AQUOS Smooth Motion – idealnie płynny i ostry
obraz w każdej sytuacji
W celu zapewnienia doskonałej płynności obrazu, szczególnie w scenach
z szybko poruszającymi się obiektami, w telewizorach Sharp 50EP zastosowano system zwiększania płynności ruchu AQUOS Smooth Motion.
Zaimplementowany w ultrawydajnym procesorze obrazu system sztucznej
inteligencji analizuje obraz klatka po klatce z uwzględnieniem obiektów
w ruchu i w razie konieczności w celu zwiększenia płynności generuje
dodatkowe klatki. „Moc” działania AQUOS Smooth Motion może być dopasowana do własnych preferencji przez użytkownika telewizora.

Pełna funkcjonalność streamingu gier
Gaming to nie tylko PC oraz konsole. Istnieje również szereg serwisów oferujących możliwość grania on-line, korzystając z mocy obliczeniowej komputerów dostawcy w chmurze. Może to być Google Stadia lub Boosteroid.
Dzięki tym serwisom oraz łączu o odpowiedniej przepustowości Twój telewizor Android Sharp staje się platformą gamingową oferującą najwyższej
jakości grafikę w rozdzielczości UHD oraz najnowsze tytuły ze światowej
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czołówki. Jednocześnie nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na najnowszej generacji konsolę czy też komputer PC. Podłącz gamepada lub też
pada od konsoli do telewizora za pomocą Bluetooth i zanurz się w cyfrowym świecie gier.

Smukły i stylowy bezramkowy design
Telewizor nie tylko musi gwarantować doskonałą jakość obrazu i dźwięku,
musi także doskonale wyglądać i być dopasowanym do stylowo wykończonego wnętrza. Dzięki smukłej obudowie i designowi bez ramki Twój telewizor będzie wyglądał nowocześnie i interesująco. Dodatkowymi elementami
poprawiającym wygląd telewizora serii EP są srebrne wykończenia samego
telewizora, jak i standu wykonanego z aluminium.

Złącza HDMI 2.1 ze wsparciem najnowszych funkcji
Wszystkie cztery porty HDMI telewizora Sharp 50EP pracują w najnowszym i równocześnie najszybszym standardzie HDMI 2.1, wspierając najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie podłączeń audio-wideo oraz
komputerów PC oraz konsol. Począwszy od rozszerzonej funkcjonalność
kanału zwrotnego eARC, ważnej pod kątem połączeń z soundbarami czy
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amplitunerami, kończąc na funkcji ALLM, która po podłączeniu konsoli czy
też PC przełącza telewizor z tryb niskiej latencji, wyłączając wszystkie funkcje postprocessingu. Warto również zwrócić uwagę na funkcję QMS – Quick
Media Switching, umożliwiającą szybkie (bez długich przerw z ciemnymi
ekranami) przełączanie źródeł HDMI.

System dźwiękowy Harman Kardon został stworzony z myślą
o wymagających słuchaczach. Wyposażony jest w specjalne,
dwudrożne głośniki o szerokim zakresie reprodukcji, które
zapewniają wysoką precyzję dźwięku i naturalny tembr.
Sama jakość dźwięku została dopracowana specjalnie do tego
modelu przez specjalistów z firmy Harman.

Czytnik kart micro SD/TF
Chociaż obecnie wiele rzeczy można zrealizować na smartfonie, w celu
nakręcenia filmu lub zrobienia zdjęć nadal lepiej jest sięgnąć po aparat
cyfrowy lub kamerę. Dzięki wbudowanemu czytnikowi kart micro SD pliki
z łatwością przenieść można na odbiornik TV, oczywiście w rozdzielczości 4K.

Asystent Google – sterowanie za pomocą głosu
System operacyjny Android 11 umożliwia korzystanie z Asystenta Google,
czyli komunikowanie się z telewizorem za pomocą mowy. Jego działanie
jest bardzo proste. Naciskając przycisk na pilocie i wydając komendę głosową, można sterować telewizorem, włączyć dowolną aplikację czy korzystać z wyszukiwarki Google.

Obraz HDR o niezrównanej dynamice
Funkcja HDR10 oraz HLG gwarantuje naturalne nasycenie barw, kontrast
oraz jasność, dzięki czemu obraz otrzymuje poszerzony zakres tonalny
i oddaje piękno rzeczywistego obrazu. Jednocześnie realny i bajeczny efekt
to zasługa zaawansowanego sterowania jasnością. Ponadto zastosowanie
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technologii Sharp Active Motion 1000 umożliwia doskonałe odtwarzanie
dynamicznych akcji w filmach, serialach oraz grach.

Rozrywka bez przewodów – wbudowany
Chromecast
Koniec z bałaganem. Łatwe podłączenie telewizora do Internetu i innych
urządzeń w sieci domowej przekształci salon w multimedialne centrum
rozrywki bez użycia przewodów. Po połączeniu z domową siecią Wi-Fi
funkcja Chromecast pozwala na bezprzewodowe przesyłanie obrazu
z komputera* lub telefonu na ekran TV.

Setki programów telewizyjnych z całego świata
Sharp Android TV posiada potrójny tuner umożliwiający odbieranie kanałów w DVB-C – telewizja kablowa, DVB-T/T2 – naziemna i DVB-S/S2 – satelitarna. Dzięki temu możliwe jest oglądanie programów z całego świata
w jakości HD lub UHD. Telewizory Sharp Android TV dostosowane są do
nowych wytycznych dotyczących systemu nadawania.
*Wymagana przeglądarka Chrome
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Kino domowe na ramionach
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Sony SRS-NS7

Dźwięk z telewizora jest za głośny dla innych domowników,
a słuchawki „wyłączają” nas z otoczenia. Sony zaoferowało nietypowe
głośniki bezprzewodowe SRS-NS7, które są ciekawą propozycją
zarówno do relaksu w domu, jak i możliwości pracy w domu. To
produkt niebanalny, wyjątkowy i po raz kolejny trafiający w niszę.
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Bezprzewodowy głośnik naramienny – brzmi dziwnie i tak też jest. To nie
jest produkt jaki znamy, z jakiego do tej pory korzystaliśmy. Ale to produkt, który dla pewnej grupy użytkowników może stać się strzałem w dziesiątkę, idealnym rozwiązaniem problemów i czymś bez czego nie będą
mogli żyć. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Sony wprowadza takie produkty
do swoistej niszy. Innym produktem tego typu był głośnik przenośny do
telewizora z uniwersalnym pilotem, stworzony głównie z myślą o osobach
starszych. SRS-NS7 to raczej propozycja dla osób wracających po pandemii
do biura czy też tych, którzy kochają kino z dźwiękiem przestrzennym,
ale nie mogą korzystać z soundbara czy kina domowego, aby nie zbudzić
reszty domowników.

SRS-NS7 to coś w stylu Chomąto, głośnikowego kołnierza, którego kładziemy na naszych ramionach, pod które jest wyprofilowany. Łączymy
po Bluetooth z naszym telefonem i cieszymy się muzyką z przyjemnym
delikatnym basem, niezłą czystością. SRS-NS7 stoi gdzieś pomiędzy słuchawkami a głośnikami i to jest bardzo przyjemne w odsłuchu, a raczej
w doświadczeniach płynących z niego. Sama waga rozwiązania nie stanowi problemu.
Co ciekawe, urządzenie posiada też dedykowany nadajnik pozwalający
podłączyć go do niemal dowolnego telewizora. Natomiast w przypadku
telewizorów Bravia z procesorem XR (modele 2021 i 2022 od X90J wzwyż),
możliwe jest uzyskanie dźwięku Dolby Atmos. Niestety nie sprawdziłem,
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jak brzmi Dolby Atmos z tych naramiennych głośników, ale wrażenia filmowe są jak najbardziej pozytywne i rzeczywiście w pewnym stopniu
oddające przestrzeń. To nie jest dźwięk porównywalny z system kina
domowego, ale myślę, że są sytuacje, gdzie śmiało może konkurować
z soundbarami, a na pewno ze słuchawkami.
Najważniejsze pytanie związane z SRS-NS7 jest jedno – po co? Ten produkt
jest fajnym rozwiązaniem do domu, gdy chcemy w miarę prywatnie słuchać muzyki, oglądać filmy, a jednocześnie mieć kontaktu z rzeczywistością. Na przykład siedząc na kanapie oglądamy film, a obok druga osoba
czyta książkę albo ma drzemkę. W większości przypadków SRS-NS7 będzie
dostarczać tylko nieco szumów. Drugim scenariuszem jest praca w biurze,
gdzie możemy sobie pozwolić na prywatne słuchanie muzyki ale jednocześnie cały czas chcemy mieć kontakt z otoczeniem. A wszystko przy wysokiej jakość dźwięku z opcjami przestrzennymi.
SRS-NS7 jest produktem pod konkretne potrzeby, do konkretnych odbiorców i myślę, że jeśli ktoś szukał czegoś takiego, to właśnie znalazł i będzie
zachwycony. Przełknie też wydatek 1299 PLN. W razie czego Sony ma
jeszcze słabiej doposażony w technologie i moc audio model SRS-NB10
w przystępniejszej cenie.
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Recenzja AirPods Max
Apple, po długich latach plotek, w końcu wypuściło swoje wokółuszne
słuchawki pod brandem AirPods, ale wbrew oczekiwaniom, nie nazwało
ich przydomkiem „Studio”, zamiast tego nadając im nazwę „Max”. Brzmi
to strasznie, ale jednocześnie brzmią one naprawdę dobrze.
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Głównym powodem kupna przeze mnie AirPods Max jest fakt, że łączą się
z większą liczbą moich urządzeń. Praca z domu powoduje, że w ciągu dnia
nie mogę włączać TV (Apple TV), żeby nie przeszkadzać Iwonie i musiałbym mieć parę słuchawek specjalnie do telewizora, bo już mam zajęte oba
połączenia przez iPhone’a i iPada. Do tego dochodzi prostota wykorzystania ich pod macOS – przełączanie się pomiędzy urządzeniami jest też
sporo szybsze niż w AirPods Pro.

Specyfikacja techniczna
AirPods Max wykonano z materiałów premium, co powoduje, że są
cięższe od typowej konkurencji – ważą prawie 385 g. Od razu powiem,
że nie jest to waga uciążliwa, ale niektórzy mogą
potrzebować paru dni, aby się z nią oswoić. Pałąk
wykonano ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ma

AirPods Max wykonano
z materiałów premium,
co powoduje, że są cięższe
od typowej konkurencji
– ważą prawie 385 g.

być bardzo wytrzymały, a puszki są aluminiowe.
Sam pałąk pokryto miękkim w dotyku tworzywem
sztucznym i tam też znajdziemy siateczkę, która
ma za zadanie rozłożenie ciężaru na głowie.
Wyposażono je w 40 mm przetworniki, zaprojektowane przez Apple, tryb Transparency, ANC oraz
dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem
ruchów głowy i adaptacyjne EQ. Mają w sumie
dziewięć mikrofonów – osiem przeznaczonych
do obsługi ANC oraz trzy mikrofony do zbierania

naszego głosu (z czego jeden jest do tego przeznaczony). W środku znalazło się też miejsce dla podwójnych układów Apple H1, a na puszkach
znajdziemy cyfrową koronkę, znaną z Apple Watcha oraz jeden przycisk,
których służy do przełączania się między ANC a trybem Transparency.
Poduszki są magnetycznie mocowane do puszek, dzięki czemu można
je łatwo wymienić, gdy pianka z pamięcią nie będzie już spełniała swojej
funkcji lub gdy je uszkodzimy.
W komplecie otrzymujemy jeszcze Smart Case, który jest najgłupszym
pokrowcem, jakiego w życiu widziałem. Nie spełnia swojego podstawowego zadania, czyli ochrony słuchawek podczas transportu, a wycięcie
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na kabel Lightning, którego używamy do ich ładowania, nie jest idealnie
wycentrowane na porcie.
AirPods Max dostępne są w pięciu kolorach, co nie jest dla Apple typowym
krokiem – spodziewałem się jedynie srebrnych i szarych.
Kosztują 2800 PLN.

Usypianie
Być może zauważyliście, że AirPods Max nie mają fizycznego przycisku do ich
wyłączania. To typowo Apple’owa zagrywka, która ma zadanie uprościć ich
używanie przeciętnemu użytkownikowi. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie
wykorzystali do tego przycisku ANC, np. przytrzymując go przez 5 sek., aby je
całkowicie wyłączyć. Przydawałoby się to w sytuacjach, gdzie nie będziemy
z nich korzystali przez dłuższy czas. Niezależnie jednak od tego, dołączone
(to bezużyteczne) etui wpływa na to, jak słuchawki się zachowują.
AirPods Max domyślnie usypiają się (Bluetooth i H1 są aktywne) po 5 min
bez etui i natychmiast po włożeniu ich do niego. Analogicznie przechodzą
w stan głębokiego uśpienia (wyłączony BT i H1) po 72 godz. poza etui lub
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po 18 godz. w nim. Realnie warto więc z niego zatem korzystać tylko wtedy,
jeśli używacie słuchawek rzadziej niż raz na dobę i w praktyce nie będzie
to problematyczne.

Premium i nie
Apple ma momentami strasznie dziwne podejście do produktów premium.
Z jednej strony oferują naprawdę niesamowicie wykonane słuchawki, ale
z drugiej dołączają do nich pokrowiec, który jest żartem dekady, a do tego
nie dołączają do nich kabla, których ich prawdopodobnie kosztuje dolara
lub dwa w produkcji. Ten dwukierunkowy kabel Lightning od 3,5 mm kosztuje 169 PLN, nie jest wysokiej jakości, a wręcz sprawia wrażenie, jakby kosztował 10 PLN. No i powinien być w komplecie.

Wygoda
Wygoda podczas noszenia tych słuchawek, jak to zwykle bywa przy tak
osobistych produktach, będzie w dużej mierze zależała od fizycznego
kształtu Waszej czaszki oraz jej rozmiarów. U mnie leżą prawidłowo, ale nie
mam wątpliwości, że znajdą się osoby, dla których nie są akceptowalne.
Same AirPods Max mają ciekawie zaprojektowane przeguby kulowe
wewnątrz puszek, dzięki czemu słuchawki jeszcze lepiej układają się wokół
uszu, ze względu na regulację w płaszczyźnie pionowej puszek.
Pałąk sprawia niesamowicie solidne wrażenie. Jest sztywny i tak solidnie
wykonany, że powinien przeżyć najdłużej z całej konstrukcji. Sam mechanizm regulacji bezstopniowej na pałąku jest tak spasowany, że (prawie na
bank) niechcący go nie przestawimy.
Nosząc AirPods Max, początkowo mocno odczuwałem ich nacisk na
czaszkę i na tu niestety jedyną radą jest czas, aby pianka z pamięcią

Same AirPods Max mają ciekawie zaprojektowane przeguby
kulowe wewnątrz puszek, dzięki czemu słuchawki jeszcze lepiej
układają się wokół uszu, ze względu na regulację w płaszczyźnie pionowej puszek.
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w poduszkach się prawidłowo ułożyła. Podobnie miałem w przypadku
Bose NC700, które potrzebowały dobrych 2–3 tygodni na ułożenie się.
W przypadku AirPods możemy sobie dodatkowo przyspieszyć ten proces
poprzez rozciągnięcie pałąka, aby miał mniejszą krzywiznę. W moim przypadku pomogło to zdecydowanie i szczegóły na temat tej operacji znajdziecie w jednym z moich artykułów na stronie iMagazine. Niedługo po
tej operacji przyzwyczaiłem się do nich niemalże całkowicie. Nadal ściskają
mi czaszkę dosyć mocno, dzięki czemu dodatkowo poprawiają izolację od
świata zewnętrznego, ale jednocześnie nie sprawiają mi bólu.
Cyfrowa koronka, jako urządzenie sterujące, jest znakomita. Zapewnia
ogromną precyzję w regulacji głośności, a nie skoki co 5 czy 10%, i jest też
zdecydowanie wygodniejsza niż dotykowe gesty, których nie lubię. Przycisk od ANC/Transparency ma zaskakująco duży skok, zresztą podobnie jak
koronka, ale jest sensownie wyważony i dobrze wyczuwalny. Zastrzeżeń brak,
wręcz jestem bardzo zadowolony z tego układu. Co ciekawe, można w ustawieniach słuchawek sprecyzować, w którą stronę ma się kręcić koronka, aby
zmniejszać lub zwiększać poziom dźwięku, więc każdy może sobie to dostosować do swoich preferencji (zostałem przy ustawieniu domyślnym).

ANC i tryb Transparency
Wyciszanie szumów w AirPods Max to absolutny majstersztyk. Spisują się
przynajmniej tak samo dobrze, jak Sony WH-1000XM4, jeśli nie lepiej, więc
jeśli szukacie czegoś, co pozwoli Wam odciąć się od świata zewnętrznego,
to jest to jedna z najlepszych propozycji na rynku.
Jednocześnie nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tryb Transparency
może być tak dobry. Wrażenie jest takie, jakbyśmy nie mieli nic na głowie
– tutaj muszę pochwalić inżynierów Apple’a, ponieważ spisali się na medal.

Jakość dźwięku
Do chwili pisania tej recenzji nie miałem okazji porównać ich bezpośrednio
z niczym poza Bose NC700 i Sony WH-1000XM4. Jako użytkownik Apple
Music testowałem te słuchawki tylko z tą usługą (oraz YouTube’em), więc
nie sprawdzałem ich podczas odsłuchu audio wysokiej jakości. Nie jest to
też coś, co mnie interesuje – ma być przede wszystkim dobrze jakościowo,
ale jednocześnie wygodnie i bez zgrzytów, a to Apple Music zapewnia.
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AirPods Max grają zauważalnie lepiej od NC700 i WH-1000XM4. Nie powiedziałbym, że dwukrotnie lepiej, biorąc pod uwagę, że w cenie jednej pary
AirPods Max prawdopodobnie kupilibyście parę Bose i Sony. Wokółuszne
AirPods nie są słuchawkami neutralnymi, ale cały zakres jest naprawdę
dobrze wyważony i grają tak samo, niezależnie od poziomu głośności
dźwięku. Wygodny poziom to rejon 40–50%, a wszystko powyżej 70% sprawia mi fizyczny ból, nie sądzę więc, aby były dla kogokolwiek zbyt ciche.
Prawdopodobnie najlepszą cechą tej pary puszek jest to, jak czysto brzmią.
Cały zakres częstotliwości brzmi zaskakująco klarownie i pomimo że bas jest
tutaj bardzo dobrze wyczuwalny, to nie spodziewajcie się mniej lub bardziej
przesterowanych niskich tonów, jakie oferują np. Beats czy chociażby Sony.
Jeśli przyjmiemy, że słuchawki studyjne są neutralne, to te nazwałbym…
pogodnymi? Uśmiechniętymi? Mają ciepłe brzmienie, nie zlewają ze sobą
dźwięków i po prostu miło się na nich słucha praktycznie wszystkiego. Osobiście najczęściej słucham alternatywy, rocka oraz muzyki filmowej i klasycznej, więc nie potrafię ocenić, jak spisują się przy ostrzejszym brzmieniu, ale
są tacy, którzy narzekają, że są zbyt mało energiczne przy metalu.
AirPods Max są oczywiście słuchawkami bezprzewodowymi i korzystają z Bluetooth, a konkretnie z kodeku AAC, który ma bitrate na poziomie 256 Kbps.
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To sporo mniej niż np. kodek, który opcjonalnie oferuje Sony (990 Kbps), co zbliża go do
CD-quality (1411 KBps), ale jednocześnie zdecydowanie zmniejsza używalny zasięg słuchawek,
czasami do absurdalnie niewielkich dystansów.
AAC jest jednak zaprojektowane tak, aby wycinać częstotliwości, których i tak nie słyszymy
(a pamiętajmy, że z wiekiem słyszymy coraz
węższy zakres częstotliwości, więc niektórzy
mogą uznać mnie za głuchego) i spisuje się on
więcej niż wystarczająco dla moich potrzeb.
Jeśli jednak zależy Wam na wyciągnięciu
maksymalnej jakości z AirPods Max, to pozostaje Wam kupić wspomniany kabel Apple’a,
z Lightning do 3,5 mm, który poprawia jakość
odtwarzania i przy okazji eliminuje opóźnienia wynikające z Bluetooth.
Spotkałem się już z opinią paru audiofilów,
że jeśli trochę brakuje Wam wysokich tonów,
a środek wydaje się Wam zbyt płaski, to

Jeśli jednak zależy Wam na
wyciągnięciu maksymalnej jakości z AirPods Max, to pozostaje
Wam kupić wspomniany kabel
Apple’a, z Lightning do 3,5 mm,
który poprawia jakość odtwarzania i przy okazji eliminuje opóźnienia wynikające z Bluetooth.

warto w Ustawieniach iOS przejść do Dostępność → Audio/Wizualny → Udogodnienia dla
słuchawek i włączyć opcję Balanced Tone/
Zbalansowane tony, a suwak ustawić na Slight/Trochę, zgodnie ze screenshotem.

Dźwięk przestrzenny
Spatial Audio to funkcja, której demo może-

cie sobie wykonać na własnym komplecie
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AirPods Pro lub Max, pod warunkiem, że uruchomicie go na iPhonie lub
iPadzie. Niestety, miałem początkowo nadzieję, że będę mógł korzystać
z tej funkcji podczas korzystania z Apple TV, czyli tam, gdzie najbardziej
by się przydała, ale nie ma tak dobrze – iPhone lub iPad jest wymagany,
zatem dla mnie ta funkcja jest bezużyteczna.

Problem z kondensacją wody w puszkach
Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie iMagazine i po
dwóch tygodniach jeszcze nie zauważyłem tego problemu u mnie.

Co osoba, to opinia
Przeczytałem i obejrzałem wiele recenzji AirPods Max, będąc ciekawy zdania audiofilów i specjalistów od dźwięku. Jak się okazało, opinii jest tyle, co

Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie iMagazine i po dwóch tygodniach jeszcze nie zauważyłem tego pro-

blemu u mnie.

osób – mogłem się tego spodziewać. To w wielu przypadkach indywidualna kwestia i o ile mnie bardzo AirPods Max odpowiadają dźwiękowo, to
obawiam się, że powinniście wykonać własne testy. Przypominam, że kupując przez internet, macie 14 dni na zwrot, jeśli jednak stanie się najgorsze.

Warte swojej ceny?
Po pierwsze, AirPods Max mogę polecić wyłącznie osobom, które planują
je wykorzystywać z iPhone’ami, iPadami, Macami i Apple TV. Jeśli macie
Androida, to szukajcie czegoś innego – zapraszam do naszych recenzji,
znajdziecie tam naprawdę duży przekrój ciekawych propozycji.
Po drugie, jeśli szukacie słuchawek, które łączą się z większą liczbą źródeł
niż dwa, jak to zazwyczaj jest w przypadku słuchawek BT, np. z iPhone’em,
iPadem i Makiem, to docenicie AirPods Max za wygodę. Fakt, niektórzy
raportują, że automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami nie
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zawsze działa prawidłowo, ale wtedy wystarczy tylko wybrać je jako źródło
ręcznie – parowanie nie jest konieczne.
Po trzecie, wiele osób nie dostrzeże różnicy w jakości pomiędzy AirPods
Max a tańszymi odpowiednikami. Podejrzewam, że większość osób będzie
więcej niż zadowolona z takich pozycji jak wspomniane Bose NC700,
Sony WH-1000XM4 (recenzja w iMagazine 12/2020), Audio-Technica ATH-

-ANC900BT, wszelkich B&O, Sennheiserów czy co tam tylko wybierzecie,
a reszta będzie preferowała znacznie tańsze alternatywy na kablu, jak
ogólnie polecane Beyerdynamics DT770 Pro czy Sennheisery HD660S.
Zatem pozostaje mi powiedzieć, że nie do końca są warte swojej ceny. Są
drogie – tego nie da się ukryć – ale jednocześnie grają naprawdę dobrze.
Może gdyby w komplecie znalazł się używalny pokrowiec i kabel Lightning
do 3,5 mm, to miałbym inną opinię. Jednocześnie, jeśli szukacie absolutnie najwyższej jakości, to powinniście zgłębić temat wzmacniaczy i takich
słuchawek jak Audeze LCD-2, Focal Utopia, Sennheiserów HD800S lub
HD820, Hifiman Ananda i wielu innych. Sam preferuję wygodę i lubię mieć
wszystko w jednym, więc decyduję się po prostu na kompromis.

AirPods Max
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 5/6
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Dolby Atmos Live

– zupełnie nowe doświadczenia akustyczne
Oblicza Dolby Atmos są niesamowicie szerokie. W samym domowym
zaciszu możemy cieszyć się tą technologią w bardzo różnorodny sposób.
Aby usłyszeć Atmosa poza domem, najłatwiej wybrać się do kina. Jeśli
jednak polecimy do Vegas, to możemy spędzić czas na wyjątkowym
koncercie Aerosmith, a fani clubbingu znajdą dźwięk Dolby Atmos w kilku
klubach na świecie.
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Z perspektywy kraju nad Wisłą Dolby Atmos Live należy traktować jako
ciekawostkę. Niemniej może ktoś z Was zdecyduje się zrealizować swoje
marzenie i polecieć do Las Vegas na koncerty Aerosmith (od 17 czerwca do 11
grudnia w wybranych dniach). To właśnie tam, w świeżo otwartym Dolby Live
Theater przy hotelu MGM znajduje się nowy zaawansowany system audio
przystosowany właśnie do tego typu występów. Notabene w Vegas powstaje
kilka takich ciekawych, nietuzinkowych rozwiązań audio. Właśnie trwa
budowa hali koncertowej MSG Sphere, gdzie będzie aż 157 tysięcy głośników
dla zapewnienia pełnych wrażeń przestrzennych.
W Dolby Live w Vegas można właśnie na żywo posłuchać koncertów z nagłośnieniem Dolby Atmos. Ponadto taki Atmos na żywo jest realizowany także
w różnych innych lokalizacjach koncertowych, często okazjonalnie. Warto na
to zwracać uwagę, szukać, a później weryfikować swoje wrażenia z wydarzeń.

Notabene w Vegas powstaje kilka takich ciekawych, nietuzinkowych rozwiązań audio. Właśnie trwa budowa hali koncertowej
MSG Sphere, gdzie będzie aż 157 tysięcy głośników dla zapewnienia pełnych wrażeń przestrzennych.

Co więcej, Dolby udostępniło narzędzia dla artystów, a firmy zajmujące się
nagłośnieniem są zainteresowane tym, by pozwalać na tworzenie takich
wydarzeń. W topowych klubach na świecie DJ-e również grają swoje sety
przy wykorzystaniu Dolby Atmos.
Swego czasu, gdy Dolby Atmos zaczynał się pojawiać częściej i w większej
liczbie miejsc, miałem wrażenie, że to dewaluacja tego symbolu; Atmos miał
być bowiem znakiem jakości. Teraz patrząc na to, co oferuje Atmos, rzeczywiście uważam, że jest to pewien standard i podkreślenie jakości – ale właśnie
w tej relacji: jakości do możliwości. To takie Best of the Best. Na przykład
Atmos w laptopie = wysokiej klasy doznania audio, Atmos w słuchawkach,
atmos na koncertach tak samo. I cóż, taki koncert Aerosmith w Dolby Live
musi robić robotę, zresztą jak wiele show w Mieście Grzechu.
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Muzyka przestrzenna
w Airpods Max
Siedzę przed pustą kartką papieru, próbując sobie wyobrazić świat bez
muzyki i nie minęło 15 sekund, a ja już sobie coś nuciłem w głowie, zupełnie
nieświadomie. Sam sobie przy okazji odpowiedziałem na swoje pytanie
– nie, nie potrafię sobie wyobrazić świata bez muzyki.
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Ta towarzyszy nam wszędzie, w takiej czy innej formie, i ma cechę, za którą
kiedyś palono ludzi na stosie. Magię. Potrafi przenieść nas w czasoprzestrzeni,
całkowicie zmienić nasz nastrój, pobudzić nasze zmysły, naszą wyobraźnię,
przywołać cudowne wspomnienia albo złagodzić te bardziej bolesne. Tak, jak
już wspomniałem…
Magia.

Muzyka przestrzenna istnieje od lat, w najprzeróżniejszych formach. Celem
Dolby Atmos for Headphones, PS5 3D Audio czy Apple’a Spatial Audio jest
dostarczyć nam do uszu dźwięk przestrzenny i 3D za pomocą słuchawek.
Wystarczy wziąć taką muzykę i wykorzystać filtry kierunkowe, modyfikując
częstotliwości, które słyszymy w lewym i prawym uchu, aby umieścić dźwięk
gdziekolwiek twórca chce, w przestrzeni wokół naszej głowy. Usłyszymy ją
z góry, zza pleców, z boku… dokładnie tak, jak próbuje to odtworzyć kino
czy zestaw głośników do kina domowego. Różnica jest oczywiście taka, że
słuchawki możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Spatial Audio od
Apple’a jest jednak wyjątkowe pod tym względem, że firma nie tylko generuje wirtualną scenę na podstawie muzyki Atmos, ale wykorzystuje również
żyroskopy i akcelerometry w AirPods Max (oraz AirPods Pro i AirPods 3,
a także za pomocą wybranych Beats), aby śledzić dokładne położenie naszej
głowy względem iPhone’ów, iPadów, Apple TV czy Maców. Najmniejszy
obrót głowy od razu spowoduje przemieszczenie się tych dźwięków w relacji
do nas i urządzenia, z którego są odtwarzane, aby zawsze dochodziły do nas
z odpowiedniego kierunku. Co więcej, sama scena będzie się różniła, zależnie od tego, czy odbieramy dźwięk z np. iPada, czy z Apple TV – ta druga
będzie zdecydowanie większa, bo algorytmy zakładają, że siedzimy przed
dużym telewizorem, a nie małym ekranem tabletu. Najlepsze efekty osiągniemy, korzystając z iUrządzeń z 2018 roku lub nowszych, które łączą Dolby
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Atmos z dźwiękiem przestrzennym, dla jeszcze
lepszego efektu.
Jak można się spodziewać, Apple najlepiej optymalizuje dźwięk przestrzenny dla swoich własnych słuchawek, ale muzykę Dolby Atmos można również
odtwarzać za pomocą każdych innych. W tym celu
wystarczy przejść do Ustawień → Muzyka w iOS
lub iPadOS i tam przestawić pozycję Dolby Atmos
z Automatycznej na Zawsze włączoną. Ta pierwsza
obsługuje jedynie słuchawki wyposażone w Apple’owe układy W1 lub H1, a druga wszystkie. Jednak
użytkownicy AirPods Max powinni szczególnie
docenić to, co te słuchawki oferują, dzięki optymalizacji całego toru audio, od serwerów Apple Music,
aż po nasze uszy.
Jako ciekawostkę podpowiem jeszcze, że jeśli nie
odpowiada Wam domyślny profil AirPods Max, to
możecie go zmodyfikować precyzyjnie pod swój
własny słuch. Wystarczy do tego pomieszczenie,
w którym możecie spędzić około 6 minut w absolutnej ciszy. Najpierw należy pobrać darmowy Mini

Hearing Test i w jego ustawieniach aktywować
zapisywanie audiogramów do Zdrowia / Health.
Następnie trzeba wykonać test słuchu w cichym
otoczeniu z wyłączonymi trybami Transparency
i ANC. Po wykonaniu testu i zapisaniu audiogramu
do Zdrowia należy w Ustawieniach iOS-a znaleźć
pozycję Headphone Accommodations (Dostępność
→ Audio/Wizualne) i wybrać pozycję Custom Audio
Setup, w której wskażemy wspomniany audiogram.
To zapewni nam optymalne dostosowane AirPods
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Max do naszych uszu. Różnica w moim przypadku jest subtelna, ale zauważalna.
Zawsze lubiłem spędzać czas z muzyką, czy
to na głośnikach, czy aplikując ją bezpośrednio do uszu za pomocą słuchawek. Źródło
audio nie miało większego znaczenia – Walkman, Discman, iPod czy iPhone – bo tutaj
nie chodziło o hardware. Nigdy jednak nie
miałem aż tak dobrego combo, jakim jest
Apple Music, z moimi własnymi playlistami,
sparowany z AirPods Max, skalibrowane konkretnie pod mój słuch. Sekret leży nie tylko
w tym, że AirPods parują mi się automatycznie z każdym moim sprzętem, ale również
w ich ANC oraz świetnej jakości muzyki przestrzennej. Każde słuchawki mają tę zaletę,
że dzięki nim nie przeszkadzamy innym,
a sami możemy czerpać przyjemność z audio
na takim poziomie głośności, na jaki mamy
ochotę, ale nie każde zaoferują taki poziom
jakości, wygody i – co bardzo istotne – prostoty w obsłudze, jednocześnie wykorzystując wszystkie najnowsze technologie.

A na deser?
Siadamy przed telewizorem z Apple TV
albo przed iPadem i mamy jeden z najlepszych zestawów do oglądania filmów
z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos
na świecie, dzięki któremu nie przeszkadzamy nikomu innemu.
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Słuchawki, które
zmieniły wszystko
W czasach mojej nastoletniości szczytem marzeń było posiadanie
głośników marki Creative, które nadawały (a przynajmniej próbowały)
w systemie dźwięku wielokanałowego 5.1. Oczywiście wtedy większość
z nas nie miała bladego pojęcia na temat tego, że, aby doświadczyć
pełni wrażeń, coś te wrażenia musi wygenerować.

K
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Kupowało się zestawy 5.1, próbując je podłączyć do zintegrowanej karty
dźwiękowej w komputerze PC albo do MacBooka. W tym drugim przypadku często kończyło się to spaleniem płyty głównej, ponieważ próba
pominięcia koniecznego wówczas do wykonania takiej operacji przedwzmacniacza, musiała tak właśnie się skończyć. Nie, wówczas Maki nie
miały wyjścia mini jack o wysokiej impedancji itd. Musicie uwierzyć mi
na słowo, choć pewnie większość z Was te czasy pamięta.
Gdy przywołuję w głowie te wspomnienia, dochodzę do wniosku, że
obecnie naprawdę żyjemy w kosmicznych czasach. W sumie, gdyby
AirPods Max zagrały w pierwszej lub drugiej części trylogii „Gwiezdnych
Wojen”, wszystko by do siebie pasowało.

Małe dzieło sztuki
Kupiłem je niedługo po premierze. Pamiętam ten dzień, w którym po
piętnastej pojawiła się informacja prasowa o debiucie tego produktu,
choć dziś wiem, że zasługiwał na miejsce podczas jakiegoś Apple Event.
Polscy klienci zamarli, gdy zobaczyli cenę bliską trzem tysiącom złotych.
Za słuchawki!? Już wtedy wiedziałem jedno: jeśli Apple robi cokolwiek,
co jest związane z dźwiękiem, warto.
Nie pomyliłem się. Wcześniej korzystałem z produktów B&O, Sony czy
legendarnych Bose QC-35 (pod wieloma względami nadal niezastąpionych). Pierwsze skorzystanie z Maxów zapamiętam na długo. To zupełnie
inny poziom. Począwszy od wykonania tego produktu, które jest bliskie
dziełu sztuki, aż po najważniejsze – wygodę. AirPods Max są pierwszymi
wokółusznymi słuchawkami, które nie uwierają mnie w czubek głowy.
To dzięki zastosowaniu siateczki, którą większość recenzentów skrytykowała, a która jest niezastąpiona. Oczywiście czuję, że mam Maxy
na głowie, ale nie jest to uczucie, które przeszkadza. Cały produkt to

Kupiłem je niedługo po premierze. Pamiętam ten dzień,
w którym po piętnastej pojawiła się informacja prasowa
o debiucie tego produktu, choć dziś wiem, że zasługiwał na
miejsce podczas jakiegoś Apple Event.
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połączenie stali nierdzewnej, aluminium, tekstyliów i silikonu. Dodatkowo naszpikowane takimi detalami, jak magnetycznie mocowane
poduszki, które możemy zmieniać na różne kolory. Do pełni szczęścia,
jeśli chodzi o design, brakuje dwóch rzeczy. Normalnego etui oraz możliwości sprytnego składania słuchawek w celach podróżniczych. Tak, tutaj
Bose QC-35 i nowsze 45, są niezastąpione.

Kino w Twojej głowie
To, co jednak najważniejsze, to dźwięk. AirPods Max

Do pełni szczęścia, jeśli
chodzi o design, brakuje
dwóch rzeczy. Normalnego
etui oraz możliwości sprytnego składania słuchawek
w celach podróżniczych.

wspierają Dolby Atmos oraz Spatial Audio. Dodatkowo mają ANC, które w mojej ocenie przebija
konkurencję w przedbiegach. Po pierwsze dlatego,
że jest odpowiednio skalibrowane. Nie ma piętnastu poziomów regulacji, a dwa konkretne tryby.
Transparentny i pełnego wyciszenia dźwięków
z otoczenia. I obydwa robią dokładnie to, co robić
powinny. ANC od Apple nie jest ani agresywne, ani
słabe. Jest po prostu – odpowiednie. Nie potrafię
tego inaczej opisać, a mam porównanie z trzema
innymi producentami.

To, co wyróżnia Maxy, to wsparcie dla Spatial Audio. Po pierwsze słuchanie muzyki, która przynajmniej w Apple Music w większości jest już
produkowana tak, aby wspierać dźwięk przestrzenny z dynamicznym
śledzeniem ruchu głowy. Prace nad nimi trwały ponad sześć lat i był w nie
zaangażowany sam Hans Zimmer. Opowiada o tym zresztą w specjalnym

podcaście u Zane’a Lowe’a. To kolejny moment w historii, w którym Apple
zmieniło branżę muzyczną. I to w tajemnicy aż do samego dnia premiery
Spatial Audio. Współpracowało m.in. z londyńskim Abbey Road Studio,
które jako jedno z pierwszych na świecie umożliwiło nagrywanie albumów ze wsparciem dla Dolby Atmos i Spatial Audio właśnie. Zrobili to
w swoim stylu, z najlepszymi graczami w branży.
Powiedzieć, że muzyka nas otacza, to jak nie powiedzieć nic. Tego po
prostu trzeba doświadczyć. I jasne, że tryb Spatial Audio nie sprawdza
się zawsze. Dlatego Apple pozwala go kontrolować. Muzyka może podążać za ruchami naszej głowy, a może być nadawana w trybie „Fixed”,
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czyli tak, jakby wykonawca grał frontalnie przed nami. W przypadku
spacerów sprawdzi się właśnie ten tryb, ale gdy uruchomimy dowolną
produkcję z Apple TV+ – koniecznie sprawdźcie pełny wymiar Spatial
Audio. Dotyczy to zresztą także AirPods Pro.
Apple zrobiło to mądrze, ponieważ najpierw zadbało o to, aby po premierze tego produktu klienci mieli co na nim słuchać. Katalog Apple
Music już w 99% został zremasterowany pod kątem wsparcia Spatial
Audio, a nowe produkcje do niego dodawane są z automatu w ten sposób nagrywane. Muzycy poszli nową drogą, którą zaproponowało im
Apple, ponieważ są w stanie dostarczać lepszej jakości doświadczenie
słuchaczom. Przenosić namiastkę koncertu do domowego salonu. Apple
TV+ robi to jeszcze lepiej (podobnie Disney+, na którym polecam seans
czegoś z uniwersum „Gwiezdnych Wojen”). Oglądanie serialu w pełnym
Dolby Atmos i z włączonym Spatial Audio zmienia absolutnie wszystko!

Powinniśmy być wdzięczni Apple, że przesunęło po raz
kolejny rynek konsumenckiej konsumpcji treści audio na
nowy poziom.

Nawet Formuła 1 zaczęła wspierać oba systemy w swoich oficjalnych
aplikacjach F1 TV Pro, dzięki czemu oglądanie rywalizacji na torze przeniosło się na zupełnie nowy poziom. A przy tym nie denerwuje domowników. Netflix zapowiedział, że wkrótce również będzie w pełni wspierał
Spatial Audio, a Spotify już nad tym pracuje. Ba, mamy już nawet
pierwsze podcastowe produkcje nagrywane w pełnym Dolby Atmos.
Wyzwanie podjęło Wondery, choć na warunki polskie nie ma to na ten
moment sensu. Podcast musi brzmieć dobrze na wszystkim. Nawet na
pchełkach za piętnaście złotych. W Polsce mamy raptem kilka dużych
studiów, które są w stanie nagrywać i produkować w Dolby Atmos.
Tak czy owak, jeśli stoicie przed wyborem – czy kupić budżetowe głośniki albo soundbar, którego mocy i tak w pełni nie wykorzystacie,
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Muzycy poszli nową drogą, którą zaproponowało im Apple,
ponieważ są w stanie dostarczać lepszej jakości doświadczenie słuchaczom. Przenosić namiastkę koncertu do
domowego salonu.

ponieważ np. mieszkacie w bloku – czy wybrać dwie pary AirPods Max,
odpowiadam: Maxy. Znam pary, które zdecydowały się na taki właśnie
krok, a przypominam, że Apple pozwala spiąć obie pary słuchawek bezprzewodowo w taki sposób, aby dwie osoby mogły oglądać ulubiony
film, jednocześnie mając te same wrażenia z odsłuchu. Działa to niesamowicie. Powinniśmy być wdzięczni Apple, że przesunęło po raz kolejny
rynek konsumenckiej konsumpcji treści audio na nowy poziom.
Tak, nie jest to poziom audiofilów, ale AirPods Max nie są słuchawkami
za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, takie też istnieją.
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Soundbar – legendy i fakty
Belki grające to urządzenia, które są na fali wznoszącej. Rynek tych
urządzeń rośnie cały czas i to jest doskonała wiadomość. Wszak
to oznacza, że w naszych domach pojawia się coraz lepszy dźwięk.
Jednak to, jaki soundbar wybrać, nie jest takie oczywiste. Spróbujmy
zatem odczarować parę mitów związanych z zakupem soundbara.
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Dlaczego zakup soundbara to dobry pomysł?
Dźwięk z telewizora jest słaby. Dźwięk z większości telewizorów jest
słaby. A obsługa kina domowego skomplikowana – wymaga dużej liczby
komponentów, sporych nakładów finansowych, a i tak potencjału często
nie wykorzystamy ze względu na śpiące w drugim pokoju dziecko, słabo
wygłuszone ściany w mieszkaniu i przeszkadzanie sąsiadom etc. Na te
i wiele innych dylematów odpowiedzią jest soundbar. Który oczywiście
zawsze będzie swego rodzaju kompromisem pomiędzy słabym dźwiękiem
z telewizora a doskonałym dźwiękiem przestrzennym z systemu kina
domowego. Jednak to najczęściej zwycięstwo rozsądku i mierzenia siły na
zamiary. Cudownie jest się cieszyć dobrym dźwiękiem, smakować dźwięk
Dolby Atmos, móc poczuć bas, móc lepiej doświadczać gry, filmy, transmisje sportowe. I właśnie to dostarczają nam dobre soundbary.

Czy każdy soundbar gra tak samo?
Właśnie – soundbar soundbarowi nierówny. Zazwyczaj nie mamy się jak
o tym przekonać, ponieważ w elektromarketach nawet nie da się ich
porównać. Natomiast to, co widać gołym okiem, to wymiary urządzeń,
liczba komponentów oraz cena, która może nie zawsze jest wyrocznią,
ale pozwala stosować pewne widełki, co do stosunku ceny do możliwości
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danego sprzętu. Więc mamy soundbary za 300 PLN oraz soundbary za 3
tys. PLN. Wachlarz urządzeń jest bardzo szeroki. To na czym powinniśmy się
skupić podczas wyboru belki grającej to funkcje i efekty, jakie uzyskujemy.
Mamy rok 2021, a za chwilę 2022. Jeśli spojrzymy na najgłośniejsze premiery
filmowe i serialowe w popularnych serwisach streamingowych – Netflix,
Apple TV oraz zmierzające do Polski – Disney+ i HBO Max – to zauważymy,
że te topowe filmy wyposażone są też w topowej klasy dźwięk w Dolby
Atmos. Obecnie zakup soundbara bez Dolby Atmos to bardzo słaby pomysł.
Dobrze, aby jeszcze to nie była wyłącznie obsługa dźwięku obiektowego, ale
też realna próba przeniesienia tego doświadczenia audio do naszego pokoju.
Reszta decyzji o zakupie soundbara powinna już pozostawać w kwestiach
preferencji co do designu, wyposażeniu w złącza i obsługę konkretnych
standardów czy funkcji jak AirPlay 2, ceny, wielkości etc.

Gdzie kierować się po zakup soundbara?
Soundbary często sprzedawane są w pakiecie z telewizorem. Sprzedawcy
kuszą klientów niską ceną soundbara w ramach transakcji wiązanej. Te
promocje rzeczywiście są bardzo atrakcyjne. Natomiast same sprzęty już

AUDIO

176

niekoniecznie. Owszem na rynku mamy kilka naprawdę niezłych soundbarów
od czołowych producentów telewizorów, ale kupując sprzęt grający, warto
czasem pójść w stronę tych firm, które na tworzeniu głośników i urządzeń
audio „zjadły zęby”. W dodatku warto podążać do sklepów, które specjalizują się w produktach audio. Na przykład salonów Denon, gdzie rzeczywiście
odsłuchamy dane soundbary, uzyskamy fachową poradę i będziemy mogli na
spokojnie podjąć decyzję o zakupie. Te doświadczenia związane z zakupem
od eksperta, a nie jedynie osoby wydającej towar są istotne.

Ciekawe soundbary, na które warto zwrócić uwagę
Co istotne, idąc do sklepu audio i kierując się w stronę renomowanych
marek, wcale nie musimy liczyć się z większymi wydatkami. Na przykład
Denon DHT-S316 to soundbar za 849 PLN. To świetna alternatywa właśnie dla
wielu innych podstawowych soundbarów. A otrzymujemy głębię dźwięku
i solidne wykonanie połączone z japońskim minimalizmem. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na Denon Home Sound Bar 550 z Dolby
Atmos, który współpracuje z innymi głośnikami z rodziny Denon Home
i pozwala na stworzenie systemu kina domowego w wersji bezprzewodowej.
Ciekawe propozycje ma też Dali, a dla tych spragnionych skandynawskiego
sznytu w wersji premium jest BeoSound Stage od Bang & Olufsen.
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Netflix traci subskrybentów
– czas na zmiany
Netflix traci subskrybentów i będzie ich tracił. Lider zmiany, złapał
zadyszkę, jest ofiarą własnej rewolucji. Oczywiście to nie koniec Netflixa
i w kolejnych latach serwis będzie wciąż zarzucał nas setkami produkcji
– musi jednak zdecydować kim chce być, a właściwie odkryć to, dokąd
zmierza. Netflix nie jest nowym HBO, jest nowym Polsatem.

N
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Netflix po raz pierwszy od dekady zanotował spadek subskrybentów.
Firma straciła 200 tysięcy abonentów globalnie, a w drugim kwartale ma
ich stracić nawet do 2 milionów. Jasno też wskazywani są winni – wojna na
Ukrainie i wycofanie się z Rosji, koniec pandemii, a przede wszystkim zjawisko dzielenia się hasłami oraz oczywiście rosnąca konkurencja.
Cóż wszystko to jest prawdą, ale Netflix przede wszystkim musi mieć
świadomość, że tworząc masowy content z dość wysoką ceną za dostęp,
będzie pierwszą usługą do odcięcia. Apple, HBO, Disney+ przywiązują
do siebie klientów – w przypadku HBO i Disney+ obok regularnych produkcji, których premiery są co tydzień, mamy też dostęp do kultowych
treści. W HBO to seriale i produkcje do których się wraca, w Disney’u bajki
na których wychowały się wcześniejsze pokolenia i dziś przekazuje się je
następnym. Apple ma za sobą pakiet usług Apple One.
W przypadku Netflixa problemem są źle skonstruowane plany taryfowe,
które same w sobie wpychają użytkowników w chęć dzielenia się usługą
z innymi użytkownikami. W 2022 roku płacenie za wyższą jakość dźwięku
i obrazu to absurd. Oferta Netflixa przynajmniej na pierwszy rzut oka jest
bogata, ale też nie ma tam obecnie zbyt wielu pozycji, które przyciągają na
dłużej. A jeśli są, to dzięki „bing-watchingowym” premierom można je nadrobić w 2-3 dni.
Netflix ma potencjał, ma rozmach, ma dużo pozycji dla szerokiego grona
odbiorców. Jest nową masową telewizją. Tylko to nie jest usługa, za którą
pojedyncze gospodarstwo domowe będzie płaciło tyle, ile chce obecnie
Netflix i to niezależnie od regionu geograficznego. Netflix musi zrewidować swoje podejście i nieco określić, gdzie chce być. I z pewnością będzie
to robić. Ma czas, pieniądze i możliwości, aby zrobić to z głową. Zresztą,
jak mniemam, eksperci Netflixa mają przed sobą liczby, dane, symulacje
i doświadczenie większe niż jakiś felietonista znad Wisły.
Nie mniej Netflix nie jest usługą premium i nie będzie – to serwis masowy,
nowa telewizja dla każdego – współczesny zamiennik dla kanałów ogólnotematycznych tylko z luźną ramówką. To „masa” robi tu swoje i Netlix tę
masę przyciąga dobierając pod nią treści i to bardzo trafnie, o czym z pewnością świadczą sukcesy oglądalności poszczególnych produkcji. Tylko
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przy takich treściach to Cena Czyni Cuda. Nic dziwnego, że Netflix rozważa
plan z reklamami i pewnie go wdroży.
Jednak pod względem „ułożenia” oferty Netflix powinien uczyć się od
Playera. Usługa VOD od TVN (czy właściwie Discovery, a aktualnie już
nawet AT&T) z sukcesem zamknęła się za paywallem. Zrobiła rozsądną
cenową ofertę na treści z reklamami, na treści bez reklam i świetnie gra
ofertami wzbogacającymi ten pakiet. Walczy też mocno o utrzymanie
klienta oferując pozostanie z serwisem na kolejny rok na doskonałych
warunkach. Netflix walczy właśnie z Playerem, a w Stanach z serwisami
typu Showtime czy Peacock
Odświeżenie pakietów, walka o utrzymanie klienta to dwa wyzwania dla
Netflixa. Same treści jako takie się obronią, ale tylko wtedy, gdy będą na
wyciągnięcie ręki dla każdego. W innym przypadku klienci pójdą szukać
alternatyw. Do tej pory Netflix przy dzieleniu się kontami gdy koszt dla
użytkownika to 10 zł miesięcznie jest znikomy. Za 20, a tym bardziej 60 zł
każdy już się 2 razy zastanowi czy warto sięgać po usługę.
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Bitwa o sport

– Apple rzuca światu baseballową rękawicę
Apple TV+ pokaże Friday Night Baseball, czyli każdego piątku widzowie
będą mogli zobaczyć na żywo dwa mecze MLB. Na razie nie w Polsce,
ale to ma szybko się zmienić. To ogłoszenie nie jest szczególnie istotne
samo w sobie, natomiast jest jasnym sygnałem – nadchodzi wielka
bitwa o sport i to jak ten sport będzie pokazywany.

K

FELIETONY

181

Konsumpcja telewizji się zmienia i dotyczy to każdej kategorii treści
– najpierw seriale trafiły do VOD, aktualnie jesteśmy świadkami zmiany
dystrybucji filmów największej od czasu pojawienia się fizycznych
nośników jak VHS czy LaserDisc. Myślę, że obecne działania wojenne
za naszą wschodnią granicą są wyzwaniem dla serwisów informacyjnych i też będziemy obserwować dużą zmianę w tego typu treściach
i tego jak będą one publikowane, transmitowane i co najważniejsze
konsumowane. Kanały tematyczne istnieją już tylko na papierze jako
zapchajdziury dla kablówek. Toczy się też batalia o sport, a Apple rzuca
na nią baseballową rękawicę.
Zmiany w konsumpcji transmisji sportowych już się dzieją, Apple
tu niczego nowego, przynajmniej na razie, nie odkrywa. Oglądanie
meczów na telefonie, tablecie, w podglądzie PiP na komputerze jest już
standardem i to nawet dla osób nie technologicznych. Natomiast to,
co zmienia się, to dostawcy – w Polsce nagle ważnym graczem stał się
żenujący jakościowo viaplay. W rywalizacji o prawa
sportowe są światowi potentaci streamingu, a nie
poszczególne lokalne stacje telewizyjne. I tej rywalizacji będziemy świadkami w kolejnych latach.

W rywalizacji o prawa
sportowe są światowi
potentaci streamingu,

Owszem Amazon próbował pokazywać NFL poza
Stanami, ale średnio mu to szło. Teraz Apple bierze się za baseball. Za 4 lata Apple, Netflix, Amazon i HBO mogą bić się o prawa do piłkarskich

a nie poszczególne

Mistrzostw Świata, będą się bili o SuperBowl, o NBA,

lokalne stacje telewi-

Ligę Mistrzów, czy Igrzyska Olimpijskie.

zyjne. I tej rywalizacji
będziemy świadkami
w kolejnych latach.

Istotne jest to, jak te sporty zostaną pokazane, jaka
będzie zrobiona otoczka wokół tych transmisji i jak
to będzie działać regionalnie. Jednocześnie trzeba
brać pod uwagę fakt, że kolejne pokolenia zupełnie inaczej podchodzą do transmisji sportowych.
Zmienia się więc nie tylko to gdzie oglądamy, ale
konieczne są też zmiany w pokazywaniu sportu,

komunikacji itd. Te zmiany już widać. Natomiast nie ma wątpliwości, że
Apple, Disney (który ma ESPN), Netflix, HBO (po mariażu z Discovery
będzie miał Eurosport) będą aktywnymi graczami w tej zmianie.
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