
02/2020    /    www.imagazine.pl

HO
M

EC
IN

EM
A



WSTĘPNIAK

tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora przeciągnij w prawo

JAK CZYTAĆ 2



PRAWDZIWE KINO DOMOWE BEZ PRZEWODÓW
PULSE SOUNDBAR 2i jest pierwszym soundbarem, który zapewnia mocny bas nawet bez subwoofera.

Ale w połączeniu z subwooferem PULSE SUB i głośnikami PULSE FLEX 2i pozwala stworzyć najwyższej klasy,
całkowicie bezprzewodowy system kina domowego. Ciesz się fantastycznymi efektami przestrzennymi,

odkrywaj muzykę z serwisów muzycznych i korzystaj z możliwości systemu multiroom. 

Salony firmowe Bluesound

www.tophifi.pl

Dowiedz się więcej

https://www.tophifi.pl/bluesound-produkty/bezprzewodowe-kino?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=200421&utm_content=img-lp-full-page-bluesound-produkty-bezprzewodowe-kino&utm_term=bluesound
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Ten numer miał pojawić się w nieco innych okolicznościach. Właśnie powi-
nien zaczynać się szał związany z piłkarskim Euro 2020 i pompowanie balo-
nika wokół naszej kadry. Miały odbyć się duże premiery, dużych telewizorów 
– wszak przed nami jeszcze igrzyska olimpijskie. Tymczasem nowości trafiają 
po cichu do sklepów internetowych, a my rzeczywiście jesteśmy zainte-
resowani zakupem telewizora. Skoro więc już siedzimy w domu, kina są 
zamknięte, to warto te filmowe wrażenia przeżywać w najlepszy sposób.

W tym właśnie chcemy pomóc, wydając nasz 
numer specjalny. iMag HomeCinema ma być praw-
dziwym kompendium wiedzy na temat tegorocz-
nych modeli telewizorów. To także liczne recenzje 
soundbarów dla każdego. Kino to bowiem nie 
tylko obraz, ale też dźwięk. Na deser zabieramy 
Was do świata serwisów VOD, gdzie podsumowu-
jemy, jak korzystać z najpopularniejszych usług 
i co w nich oglądać. Nie zabrakło też recenzji 
akcesoriów, takich jak wieszak do telewizora czy 
odtwarzaczy UHD Blu-ray. W numerze przeczy-
tacie też podsumowanie tego, co wydarzyło się 
w świecie telewizorów przez ostatnią dekadę.

Od pięciu lat na łamach iMagazine, a od prawie 
15 lat w różnych mediach staram się pisać o tym, 
co dzieje się w świecie dużych ekranów. To setki 
pytań w social mediach o porady związane 

z zakupem telewizorów. Wierzę, że także tym razem, tworząc to wydanie 
wraz z resztą ekipy iMagazine, dostarczymy Wam cennych wskazówek, 
pomocnych przy tworzeniu swojego własnego kina domowego.
Let the show begin!

Paweł Okopień
Redaktor Prowadzący 

Partnerzy wydania:

WSTĘPNIAK 9



http://www.polkaudio.com


Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich 

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 

z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów 
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów

REDAKCJA 
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 

00-018 Warszawa, 
redakcja@imagazine.pl

REKLAMA 
reklama@imagazine.pl

WYDAWCA 
Mac Solutions Dominik Łada,  

ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada 

+48 501 055 988  |  d.lada@imagazine.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Wojtek Pietrusiewicz 

w.pietrusiewicz@imagazine.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

WEBMASTER 
Angelika Borucka

KOREKTA
Ania Gabryś

WEBMASTER
 Krzysztof Stambuła

PROJEKT OKŁADKI: 
Mateusz Gileta

Krzysztof 
Sebastian Kołacz

WSPÓŁPRACA

REDAKTOR PROWADZĄCY

Paweł 
Jońca

Jan 
Urbanowicz

Napoleon 
Bryl

Paweł 
Okopień

REDAKCJA 11

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
mailto:w.pietrusiewicz%40imagazine.pl?subject=
mailto:m.gileta%40imagazine.pl?subject=


Dodaj do amplitunera lub soundbaru MusicCast bezprzewodowe 

głośniki i subwoofer Yamaha. Ciesz się wspaniałymi efektami 

surround i potęgą kinowego dźwięku bez konieczności stosowania 

kłopotliwych kabli głośnikowych. Z produktami Yamaha z serii 

MusicCast Surround zmienisz salon w prawdziwe domowe kino.

BEZPRZEWODOWE
KINO DOMOWE

Więcej na www.MusicCast.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Salony firmowe YAMAHA: www.tophifi.pl

https://www.tophifi.pl/musiccast-surround?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=200421&utm_content=img-lp-full-page-musiccast-surround&utm_term=yamaha
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Netflix wprowadza nowe 
funkcje dla rodziców – 
skuteczniejsza kontrola 
rodzicielska

Czytaj dalej....

Telewizory od Huawei 
trafiły do sprzedaży – ich 
największą nowością jest 
system operacyjny

Czytaj dalej....

Disney+ już z 50 milionami 
subskrybentów

Czytaj dalej....
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Kolejny Google Chrome-
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Czas by filmy powstawały 
głównie w formacie 16:9
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Bezprzewodowy system 
WiSA będzie wspierał Dolby 
Atmos
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Netflix z tańszym pla-
nem mobilnym – słabe 
rozwiązanie, które ma być 
jedynie zachętą AKTUAL-
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Netflix jest nie do zatrzyma-
nia – serwis notuje kolejne 
duże wzrosty subskry-
bentów
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Amazon Video Prime w sie-
ci Play – nawet pół roku za 
darmo

Czytaj dalej....

Loewe powróci za sprawą 
znanych w branży in-
westorów
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Czas na sport w VOD – 
nadchodzi wielka zmiana 
w podejściu do transmisji 
sportowych
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Trolle debiutują w VOD 
i rozbijają bank – niestety 
ten amerykański

Czytaj dalej....

Bob Iger jednak pozostanie 
CEO Disney’a, ratując firmę 
w czasie kryzysu

Czytaj dalej....

Wybrane produkcje Apple 
TV+ za darmo

Czytaj dalej....
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Wielkie zmiany w Holly-
wood, niczego jednak u nas 
nie zmieniają

Czytaj dalej....

TCL wprowadza na rynek 
nowy wysokiej jakości 
3.1-kanałowy soundbar 
Dolby Atmos

Czytaj dalej....

CBS wyprodukuje nowy od-
cinek „All Rise” przy użyciu 
FaceTime

Czytaj dalej....
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Nowe Apple TV 128 GB i tryb 
dziecięcy za rogiem?

Czytaj dalej....

Apple pozwoliło Amazo-
nowi i innym aplikac-
jom wideo obchodzić 
mikropłatności w AppStore

Czytaj dalej....

Musical Piloci z teatru 
Roma trafił do VOD

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR
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Denon konsekwentnie rozszerza portfolio swoich soundbarów. Po 
świetnie przyjętych i udanych modelach z wyższej półki – DHT-S516H 
i DHT-S716H – przyszła pora na model, który kosztuje 999 zł. To Denon 
DHT-S216, który i tak zaskakuje swoimi możliwościami.

Denon DHT-S216 – soundbar klasy premium za niecały tysiąc  |  Paweł Okopień

Denon DHT-S216 
– soundbar klasy premium za niecały tysiąc

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Czy tani soundbar może być dobry? Na rynku nie brakuje urządzeń poniżej 
tysiąca złotych, większość z nich jednak rozczarowuje swoimi parametrami 
i jest też mocno ograniczona. Natomiast Denon DHT-S216 to pewne zasko-
czenie. Japoński producent postawił zaoferować niezłe możliwości techno-
logiczne i świetne brzmienie w bardzo atrakcyjnej cenie.

Na pokładzie znajdziemy dwa porty HDMI – jedno wejście i jedno wyjście 
z ARC. Możemy więc swobodnie podłączyć bezpośrednio odtwarzacz Blu-
-ray, konsole lub inny sprzęt. Jest też standardowy AUX i wejścia optyczne 

oraz Bluetooth. Nie ma Wi-Fi i wsparcia dla systemu 
multiroom Heos, który jest dostępny w wyższych 
seriach soundbarów Denona. Trudno jednak tego 
oczekiwać od modelu tej klasy, a raczej za taką kasę. 
Bo klasa tu jest akurat przynajmniej o oczko wyżej 
od konkurencyjnych konstrukcji.

Denon DHT-S216 dekoduje Dolby Digital, DTS oraz 
oferuje DTS Virtual:X. Mamy więc w tak tanim sprzę-
cie konkurenta dla DTS:X w ograniczonym zakre-
sie, ale jednak z pewnymi efektami dźwiękowymi 

Denon DHT-S216 to pewne 

zaskoczenie. Japoński pro-

ducent postawił zaoferować 

niezłe możliwości technolo-

giczne i świetne brzmienie 

w bardzo atrakcyjnej cenie.
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pozwalającymi usłyszeć tę nowoczesną formę dźwięku przestrzennego. 
Przy ograniczonym budżecie i metrażu Denon DHT-S216 będzie naprawdę 
cieszył nasze uszy podczas filmowych seansów. To nie jest sprzęt dla mało 
wymagających, to sprzęt dla tych, którzy chcą dobrej jakości na określo-
nym poziomie cenowym i sprzętowym, mając świadomość, że nie jest to 
top, a klasa budżetowa. 

Soundbar Denon DHT-S216 ma płaski profil, łatwo go zamontować na ścia-
nie tuż pod telewizorem. Ma raptem 6 cm wysokości. Wbudowano mu też 
głośniki niskotonowe. W środku znalazły się dwa Tweetery i dwa głośniki 
Midrange. Soundbar gra czysto i daje więcej, niż mogłoby się oczekiwać po 
takim prostym zestawie 2.1, dekodowanie DTS i Dolby Digital sprawia, że 
nutkę przestrzenności da się wyczuć i jest to miłe dla ucha. Miłym atutem 
jest też funkcja Denon Dialogue Enhancer, która poprawia dialogi w fil-
mach i programach w skuteczny sposób.

Tak jak w ofercie samochodów klasy premium mamy takie pojazdy jak 
podstawowe wersje BMW 1 czy Mercedesa klasy A, tak i w ofercie Denona 
jest soundbar DHT-S216, który pomimo swoich ograniczeń i niskiej ceny 
pozostaje produktem klasy premium.
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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 
właśnie naprawdę tani soundbar z Dolby Atmos. Czy tani sprzęt może 
być dobry? Na pewno może być godny uwagi.

Sharp HT-SBW460 
– Dolby Atmos za nieco ponad 1000 zł

Sharp HT-SBW460 – Dolby Atmos za nieco ponad 1000 zł  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Ostatnie lata w historii Sharpa były bardzo zawiłe. Jeszcze w 2012 r. Japoń-
czycy mieli się czym pochwalić w świecie telewizorów. Odważnie, znacznie 
wcześniej niż reszta rynku, oferowali naprawdę duże telewizory i to w sto-
sunkowo 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.

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 dla 
dźwięku Dolby Atmos. Przynajmniej biorąc pod uwagę specyfikację, brzmi 
to dobrze. A jak wygląda rzeczywistość?

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.
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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 żad-
nych 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. 

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 zaczy-
nają 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 jest sprzętem, który nas nie zawiedzie, jeśli będziemy 
wiedzieć, czego się spodziewać. Będzie fajnie brzmiał przy filmach z Net-
fliksa 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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Soundbary stały się odpowiedzią na przeciętną jakość dźwięku 
w telewizorach, połączoną z niechęcią do dużych zestawów kina 
domowego. Co jednak jeśli wciąż nie możemy wygospodarować 
miejsca na typowy soundbar? Tutaj z odpowiedzią przychodzi Polk 
i jego soundbar MagniFi Mini, który rzeczywiście jest mini. Na szczęście 
z dźwiękiem w wersji maxi.

Polk MagniFi Mini – mały, ale wariat  |  Paweł Okopień

Polk MagniFi Mini 
– mały, ale wariatPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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Typowy soundbar to podłużna belka, często dłuższa niż nasz telewizor. Jeśli 
nie zainstalujemy jej na ścianie razem z telewizorem, to zwykle nie bardzo 
mamy gdzie ją ulokować. Często telewizory mają nietypowe podstawy 
i na szafce ten soundbar również niezbyt pasuje, także stylistycznie. Wtem 
pojawia się Polk MagniFi Mini, który ma zaledwie 34 cm długości, niecałe 
11 cm głębokości i trochę ponad 8 cm wysokości. Jest tym samym niewiele 
większy od dobrego bezprzewodowego głośnika Bluetooth. Takie urządze-
nie z powodzeniem możemy umieścić z boku szafki, na jakiejś półce przy 
ekranie lub w innym miejscu, gdzie nie będzie szczególnie rzucał się w oczy. 
Zresztą jego konstrukcja jest tak zrobiona, by wygląd był jak najmniej 
nachalny i jak najbardziej uniwersalny. Nawet logo producenta jest bardzo 
delikatne i umieszczone u góry, podobnie jak zgrabnie schowane przyciski.

Kosmicznym i największym elementem zestawu jest subwoofer. Głośnik 
niskotonowy jest już dużo większy, waży 3,7 kg, mierzy 36,5 × 19 × 36,5 cm. 
Jednak możemy go schować za zasłonką, postawić w rogu za donicami 
z kwiatami, a nawet, jak się uprzemy, schować pod kanapą, kładąc go. Jed-
nak jeśli nawet będzie na widoku, to jego wygląd jest zdecydowanie in plus.

W zestawie jest jeszcze mały pilot oraz niezbędne okablowanie. Producent 
nawet pokusił się o dodanie przewodu HDMI do połączenia soundbara 
z telewizorem. Szkoda, że nie wszyscy (w tym Apple) tak robią. Jest też prze-
wód optyczny. Generalnie z podłączeniem urządzenia nikt nie powinien 
mieć problemów, tak samo zresztą jak z dalszą obsługą Polk MagniFi Mini. 

DŹWIĘK 32



Producent na pilocie pokusił się o obrazki 
poszczególnych trybów zamiast niekoniecznie 
zrozumiałych nazw. Mamy więc kamerę – suge-
rującą ustawienia dźwięku pod oglądanie 
filmów, piłkarza – pod transmisje sportowe 
oraz nutkę – pod muzykę. To istotne, ponieważ 
właśnie w tych trzech sytuacjach najbardziej 
brakuje nam dźwięku, a w każdym z przypad-
ków mamy nieco inne wymagania i inne efekty 
uzyskujemy z soundbara.

Po wyjęciu z pudełka i podłączeniu wciąż nie 
wierzyłem, że Polk MagniFi Mini może zagrać 
w sposób przyzwoity. Choć miałem już za 
sobą całkiem pozytywne doświadczenia z JBL 
Bar Studio i Philips Fidelio B1. Jako pierwszy 

uruchomiłem mundial z dźwiękiem Dolby 
Digital Plus. Słyszę, jest nieźle, jeszcze prze-
łączyłem na tryb sportowy i było naprawdę 
dobrze. Czuć było przestrzeń. Przełączyłem na 
kanał filmowy, później na informacje, zwykły 
serial. Odpaliłem też koncert i finalnie po Blu-
etooth muzykę z iPhone’a.

Polk MagniFi Mini w pewnym momencie testów 
na tyle mnie zaskoczył, że musiałem upewnić 
się, czy mój amplituner i cały zestaw głośni-
ków są wyłączone. Naprawdę nawet w dużym 
i z jednej strony otwartym pokoju głośnik dawał 
sobie radę, było czysto, zwłaszcza w filmach 
dało się uchwycić pewną formę przestrzenno-
ści. Ten sprzęt zdecydowanie przewyższał to, co 
oferują telewizory oraz wiele prostych, tanich 
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soundbarów o standardowej konstrukcji. Jednocześnie, bas nie był moim zda-
niem tak mocny, jak by sugerowała wielkość samego subwoofera względem 
samego soundbara. W filmach też mimo wszystko brakowało mi tej głębi 
dźwięku, którą oferuje kino domowe z Dolby Atmos. Jest to jednak sprzęt dla 
zupełnie innego użytkownika i też w innym zakresie cenowym.

Właśnie, jeśli chodzi o budżet, to dopiero po testach organoleptycznych 
zweryfikowałem, za ile można nabyć Polk MagniFi Mini. Byłem przekonany, 
że zobaczę kwotę powyżej dwóch tysięcy. Jakim miłym zdziwieniem były 
sumy oscylujące wokół półtora tysiąca złotych. To nie jest wygórowana 
kwota jak za soundbar dobrej klasy, a tu otrzymujemy dźwięk na pozio-
mie typowego soundbara właśnie w kwocie do dwóch tysięcy złotych, ale 
w miniaturowym opakowaniu. Nie brakuje też dodatków jak Wi-Fi i możli-
wość castowania muzyki, szkoda, że zabrakło tu AirPlay.

Polk MagniFi Mini to sprzęt dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą sobie 
pozwolić na większy soundbar czy kompletny zestaw kina domowego. To 
sprzęt dla tych, którzy zauważają braki w dźwięku dostarczanym przez 
telewizor i chcą to zmienić bez szczególnych nakładów finansowych i bez 
zmian w aranżacji pokoju. Jest przyjemnie, choć też każdy, kto miał okazję 
posłuchać w domu dźwięku z pełnego kina domowego, będzie czuł niedo-
syt. Jęku zawodu jednak nie będzie, wiele osób też będzie zaskoczonych 
tym, co to maleństwo potrafi.
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Philips TAPB603 to kolejny przedstawiciel soundbarów z system Dolby 
Atmos za rozsądną cenę. Coś, co jeszcze niedawno było niemożliwe, 
teraz staje się coraz popularniejsze. Philips obiecuje ekscytujące 
chwile podczas filmowych seansów. A jak jest w rzeczywistości?

Philips TAPB603 – z tym soundbarem każda chwila ma być ekscytująca  |  Paweł Okopień

Philips TAPB603 
– z tym soundbarem każda chwila ma być ekscytująca

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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W najbliższym czasie możliwość zakupu soundbara z Dolby Atmos 
w cenie od tysiąca do dwóch tysięcy złotych nie będzie niczym niezwy-
kłym. To powinno cieszyć – wszak jeszcze niedawno oferta ograniczała 
się do trzech–czterech produktów i to w cenach powyżej trzech tysięcy 
złotych. A nieco wcześniej technologia ta była zarezerwowana tylko dla 
zaawansowanych systemów audio, których skomplementowanie wyma-
gało jeszcze większych wydatków, mnóstwa głośników i metrów przewo-
dów. Teraz Dolby Atmos jest zapakowane w listwę grającą z soundbarem, 
a nawet w iPhone’a 11. Jak sami rozumiecie – głośniki z iPhone’a nigdy nie 
będą grały jak te w kinie, a soundbar nigdy nie będzie grał jak prawdziwy 
system kina domowego.

Mimo wszystko cel Dolby nie jest zły. Firma certyfikuje wszystkie urzą-
dzenia i odpowiednio je kalibruje z Dolby Atmos, czego efektem ma być 
uzyskanie najlepszej jakości dźwięku przy możliwościach sprzętowych 
danego urządzenia. Jest to więc nie tylko wsparcie dla danego formatu, 
ale też próba uzyskania realnych efektów.

Philips TAPB603 w swojej klasie plusuje rewelacyjnym wykona-

niem, bardzo dużą regulacją głośności, czystością dźwięku.
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Philips TAPB603 dokładnie to stara się robić. Ten soundbar to system 
głośników 3.1 o mocy 320 W. Całość jest zamknięta w ciekawej designer-
sko belce oraz zgrabnym subwooferze, który przy swoim niskim profilu 
może się znaleźć na przykład pod kanapą na wysokich nóżkach albo 
gdzieś w kącie salonu.

Istotne jest to, że rzeczywiście na soundbarze Philipsa słyszymy efekty 
technologii Dolby Atmos. Fragment filmu „Everest” brzmi na nim świet-
nie, możemy poczuć się jak w środku śnieżnej zamieci, chociaż nie ma 
tu mowy o pełnej przestrzenności. Fantastyczne jest jednak granie gór-
nym dźwiękiem. Czuć też nieco dźwięku z boku, ale niestety brakuje 
tej kropki nad i, jak z systemów kina domowego, gdzie tylne głośniki są 
prawdziwym dopełnieniem filmowych wrażeń. Tylko trudno tego oczeki-
wać od takiego sprzętu.

Philips TAPB603 w swojej klasie plusuje rewelacyjnym wykonaniem, 
bardzo dużą regulacją głośności, czystością dźwięku. Zgodnie z tym, co 
przeczytamy na stronie producenta, „usłyszymy każde słowo dzięki gło-
śnikowi centralnemu” i rzeczywiście dźwięk jest znacząco wzbogacony 

Trzeba natomiast nadal pamiętać, że jest to jednak sound-

bar z głośnikami na froncie, a nie rozwiązanie mogące 

w pełni zastąpić kino domowe.
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względem tego, co jest w typowym telewizorze. Mamy tu fajną dynamikę 
i sprzęt jest w 100% wart ceny: 1599 zł.

Trzeba natomiast nadal pamiętać, że jest to jednak soundbar z gło-
śnikami na froncie, a nie rozwiązanie mogące w pełni zastąpić kino 
domowe. Przy czym jest to nieosiągalne dla żadnego sprzętu, zwłaszcza 
w tej cenie i nawet dwa razy wyższej. Po prostu nie należy tego oczeki-
wać od soundbarów. Dla większości typowych salonów będzie to dźwięk 
w pełni satysfakcjonujący i dający dużo radości podczas filmowych sean-
sów, zwłaszcza na filmach i serialach ze ścieżką Dolby Atmos.

TAPB603 polecę każdemu, kto szuka rozsądnej klasy soundbara, kto 
chciałby nieco posmakować Dolby Atmos. Philips zrobił kawał świet-
nego urządzenia, które cieszy nie tylko podczas filmowych seansów, 
ale też sporadycznego odtwarzania koncertów czy nawet muzycznych 
kawałków oraz, co ważne, sportowych wydarzeń czy zwykłych serwisów 
informacyjnych.
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Ze sprzętem Yamahy znamy się nie od dziś, głównie z audio 
w segmencie profesjonalnym, ale nie tylko. Asortyment produktów 
Yamaha jest bardzo duży – instrumenty muzyczne, sprzęt audio, 
motocykle i silniki do rowerów. Zostańmy jednak przy sprzęcie audio. 

YAMAHA 408

YAMAHA 408 |  Napoleon Bryl

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl
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Trafił do mnie soundbar Yamaha YAS 408, element instalacji audio dość 
już popularny wśród producentów i klientów. Dla mnie to jednak mała 
nowość, bo na co dzień korzystam ze starego dobrego stereo. Z dźwięku 
przestrzennego w domu dawno temu zrezygnowałem – jakość, która mnie 
zadowalała, była znacząco poza budżetem, jaki mogłem przeznaczyć na 
taki system, żeby potem obejrzeć dwa filmy w miesiącu. 

Soundbar, czyli głośnik pod telewizor, który ma 
zastąpić głośniki w TV, jest zazwyczaj słabej jakości, 
a ma stworzyć wrażenie dźwięku przestrzennego 
bez pięciu dodatkowych głośników, kucia ścian 
pod kable lub ukrywania ich pod dywanem czy 
w listwach. Zobaczmy, a raczej posłuchajmy – tutaj 
moje przyzwyczajenie do brzmienia studyjnych 
monitorów audio powoduje dość sceptyczne 
podejście.

Pierwsze małe zdziwienie, paczka od kuriera ma 
kształt litery L – nie, nie były to dwa pudełka skle-
jone ze sobą, lecz jedno o wymyślnym kształcie, 
żeby zmieścić w nim długi soundbar i subwoofer. 

Pierwsze małe zdziwienie, 

paczka z Yamaha YAS 408 

ma kształt litery L – nie, 

nie były to dwa pudełka 

sklejone ze sobą, lecz jed-

no o wymyślnym kształcie, 

żeby zmieścić w nim długi 

soundbar i subwoofer.

40DŹWIĘK

https://www.tophifi.pl/multiroom/musiccast/yamaha-musiccast-bar-400.html


Zestaw uzupełniają akcesoria, optyczny kabel 
audio, pilot i kable zasilające. 

Oba elementy są zaprojektowane minima-
listyczne – czerń bez żadnych dodatków, 
soundbar z przodu ma lekkie zaokrąglenia, na 
obu jego końcach kryją się po trzy membrany, 
w tym jedna wysokotonowa, ukryte za gęstą 
czarną siatką. Na górnej części obudowy przy 
samej tylnej krawędzi znajdują się diody ozna-
czające stan urządzenia i kilka dotykowych 
przycisków. Takie ich umieszczenie powo-
duje, że diody są słabo widoczne, a przyciski 
mogą być trudno dostępne, w zależności od 
tego, jak zamontujemy urządzenie. Od spodu 
mamy dwa porty HDMI – wejście i wyjście, 
optyczne wejście audio SPDIF, analogowe wej-
ście audio – mini Jack i port Ethernet. 

Subwoofer, wielkości obudowy miditower 
z czasów starych komputerów PC, ma tylko 
gniazdo na kabel zasilający, diodę i przycisk 
„Połącz”. Z soundbarem łączy się bezprze-
wodowo – uff, jeden kabel mniej. Producent 
zaleca podłączenie soundbara do portu HDMI 
w TV z obsługą ARC, a naszego głównego źró-
dła obrazu i dźwięku do soundbara. Jeżeli TV 
nie obsługuje ACR, dźwięk należy podłączyć 
kablem optycznym. 

Minimalizm zewnętrzny nie oznacza mini-
malizmu wewnętrznego. Yamaha YAS 408 
obsługuje system multiroom MusicCast, 
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obsługuje łączność Wi-Fi i Bluetooth, przesyłanie dźwięku AirPlay i ser-
wisy streamingowe: Spotify, Napster, Qobuz, Tidal, Deezer, Amazon 
Music, jest kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant. Odtwarza 
tzw. Hi-Res audio 24 bit/192 kHz, obsługuje pliki Mp3, WAV, AAC, FLAC, 
AIFF, WMA, Apple Lossless. Dużo, jak na tak „cienki” głośnik.

Zacznijmy od podstawowej funkcji – audio dla TV. To drugie większe 
zdziwienie. Dźwięk nabrał przestrzeni, odgłosy z tła, szum ulicy w „Blade 
Runnerze”, deszcz we „Władcy Pierścieni”, odgłosy wybuchów we „Furii” 
dostały oddechu, uzyskały wyrazistość, nie przykrywając innych dźwięków 
czy dialogów z pierwszego planu. Jak na tak „cienki” głośnik, to grubo.

Bez względu na poziom głośności, aby usłyszeć szczegóły, nie potrze-
bujemy rozkręcać „gałki” na cały regulator. Dowodem na to jest dziecko 
śpiące obok podczas oglądania „Władcy Pierścieni” i „Blade Runnera” 

Minimalizm zewnętrzny nie oznacza minimalizmu wewnętrznego. 

Yamaha YAS 408 obsługuje dużo, jak na tak cienki głośnik. 
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– bardzo duża wyrazistość dźwięku przy nawet niewielkiej głośności 
i leciutko mruczącym subwooferze. Ci, którzy potrzebują prawdziwego 
surroundu, mają możliwość podłączania bezprzewodowego głośników sys-
temu MusicCast dla osiągnięcia pełnego efektu. 

Yamaha YAS 408 sprawdza się też dobrze jako głośnik do AirPlay, Apple 
Music i radia internetowego – w aplikacji MusicCast do zarządzania sys-
temem multiroom jest zapisanych kilkaset stacji radiowych. Niestety, nie 
korzystam ze Spotify i innych serwisów (poza Apple Music), więc mogę 
tylko odnotować możliwość skorzystania z nich. Jako głośnik stereo do 
muzyki soundbar nie jest rozwiązaniem idealnym. Zabrakło mi trochę 
wysokich tonów, pojawiło się za to odczucie spłaszczenia dźwięku przy 
ustawieniu funkcji stereo. Sprawdzi się więc na pewno jako dodatkowe 
źródło dźwięku, np. tak jak u nas w sypialni, z muzyką towarzyszącą 
wieczornemu czytaniu. Tutaj wrócę do przycisków i diod. Jeżeli umiej-
scowimy soundbar pod TV lub, tak jak u nas, podwiesimy go pod TV (na 
marginesie: po testach zostaną mi dziury w ścianie), diody są praktycznie 
niewidoczne. Dla mnie jest to duży plus, nic dodatkowo nie rozprasza, 
zresztą samo urządzenie ma dodatkowo funkcje przyciemnienia diod. 
Z samych przycisków skorzystałem dokładnie raz, podczas łączenia 
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z Wi-Fi, bo wszystko można obsługiwać z aplikacji lub pilota. Przy korzy-
staniu z ARC soundbar reaguje na zmianę poziomu dźwięku za pomocą 
pilota od TV i wyłącza/włącza się razem z nim. 

Domowe systemy audio rozwijają się bardzo szybko, jeszcze kilka lat 
temu byłoby nie do pomyślenia, tfu! usłyszenia uzyskanie takich efek-
tów z tak małego urządzenia, a na pewno nie w takiej jakości i cenie. 
W przypadku audio jestem przedstawicielem niewielkiej grupy nauczo-
nej słuchać i pracować z muzyką, z dźwiękiem w stereo. Dźwięk prze-
strzenny – tak, ale w dobrym kinie i na koncercie. Nawet nie tak dawno 
temu, planując podczas remontu instalacje audio w domu, zrobiłem pro-
jekt w stereo.

Soundbar Yamahy jest dla mnie doskonałym rozwiązaniem, pozwala 
dźwiękowi z TV rozwinąć się o wiele lepiej niż tradycyjny system stereo, 
sprawdza się jako dodatkowy głośnik dla radia internetowego i serwisów 
muzycznych, a do tego dobrze wygląda. 
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Rynek soundbarów wciąż rośnie, pojawiają się bardzo interesujące 
urządzenia w każdej klasie. Jedną z wrześniowych nowości jest Denon 
DHT-S516H. Model dla osób, które pragną sporych możliwości, świetnej 
jakości i to w bardzo minimalistycznym opakowaniu. Denon DHT-S516 to 
także produkt stworzony już nie tylko z myślą o filmach, ale też muzyce 
i grach wideo. Sprawdźmy zatem, dlaczego warto na niego zwrócić uwagę.

Minimalizm dla wymagających – Denon DHT-S516H  |  Paweł Okopień

Minimalizm dla wymagających 
Denon DHT-S516HPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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Pierwsze, co zauważyłem w przypadku najnowszego soundbara Denona, 
to wymiary. Jak na soundbar i to z wyższej półki są one raczej niewielkie. 
Sama belka ma standardową długość, ale na szerokość czy wysokość 
jest mała. Nie waży też zbyt dużo. Subwoofer jest więc bardzo zgrabny, 
wręcz kompaktowy. To z jednej strony robiło wrażenie, a z drugiej strony 
rodziło pewne obawy co do jakości dźwięku. W pudełku rzuca się 
w oczy jeszcze jeden ważny element – szablon do prawidłowego mon-
tażu uchwytów, gdy zdecydujemy się na instalacje soundbara na ścia-
nie oraz przeznaczone do tego uchwyty. Nie jest to niestety standard. 
Denon DHT-S516H jest też pozbawiony pilota.

Dźwiękowo Denon zdecydowanie jest wart uwagi ze względu na feno-
menalną czystość dźwięku. To jeden z nielicznych soundbarów, które 
miałem okazję użytkować, a sprawdzały się przy odtwarzaniu muzyki. 
Większość produktów jest tworzona z myślą o telewizji czy też kinie 
domowym. Wypadają dobrze na filmach, jeszcze jako tako radzą sobie 
z materiałami koncertowymi. Gdy jednak przyjdzie skorzystać z nich 
jako sprzętu do odtwarzania muzyki, zawodzą. Tu jest inaczej. Słuchanie 
Pink Floydów na tym soundbarze to czysta przyjemność. W filmach jest 
podobnie, choć nie ma tu miejsca na jakieś efekciarstwo, także ze strony 
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subwoofera. Jest klimatycznie, czuć dźwięk, ale DHT-S516H w żadnym 
wypadku nie usiłuje udawać sprzętu do dźwięku przestrzennego. Mamy 
jednak bardzo kompaktowy system 2.1 z procesorem dźwięku znanym 
z najlepszych amplitunerów Denon. Wygląda to bardzo estetycznie, a gra 
tak, jakbyśmy postawili dwie niezłe kolumny i wzmacniacz stereo. Nie 
jestem graczem i niestety nie przetestowałem tego modelu podczas roz-
grywki, warto jednak pamiętać o tym, że Denon DHT-S516 został dosto-
sowany także do dźwięków z gier.

Sprzęt dekoduje „zaledwie” Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz DTS. 
Nie ma tu zaawansowanych formatów, ale i tak pewnie byśmy ich nie 
usłyszeli, wybrano więc wariant rozsądny zamiast umieszczania mnóstwa 
logotypów na pudełku, bez żadnych efektów w środku. Istotne jest jed-
nak, że HDMI na pokładzie przepuszcza sygnał 4K z HDR10 i Dolby Vision. 
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Możemy więc podłączyć odtwarzacz UHD Blu-ray czy konsole pod 
soundbar, a dopiero drugim przewodem do telewizora.

Istotne jest to, że Denon DHT-S516H jest zgodny z technologią HEOS, 
czyli systemu multiroom marki. Możemy go połączyć z innymi urządze-
niami i grać muzykę na wielu sprzętach jednocześnie. Nie zabrakło też 
AirPlay 2 czy integracji z Amazon Alexa.

Denon DHT-S516H nie jest urządzeniem tanim – musimy być gotowi na 
wydatek prawie trzech tysięcy złotych. Otrzymujemy jednak za to feno-
menalne brzmienie, ukryte w eleganckiej belce grającej. Zestaw stereo 
o podobnych walorach dźwiękowych byłby droższy i zajmowałby znacz-
nie więcej miejsca. Do tego AirPlay 2 i HEOS i otrzymujemy urządzenie 
zdecydowanie warte swojej ceny. To sprzęt dla tych, którzy nie szukają 
kina domowego w miniaturowym wydaniu, a szukają fajnego audio 2.1 
w wersji ultra slim. I to właśnie Denon dostarcza.
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Amerykanie lubią wszystko, co duże, a jednak w słonecznej 
Kalifornii powstał soundbar Studio Slim od Definitive Technology, 
który ma raptem 4,6 cm wysokości. Czy przy takich odchudzonych 
gabarytach ten sprzęt potrafi dobrze zagrać? I to jeszcze jak. Można 
się naprawdę zdziwić.

Studio Slim od Definitive Technology – smukły soundbar  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Studio Slim od Definitive 
Technology – smukły soundbar
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Bardzo bogaty wybór soundbarów sprawia, że nie ma sprzętu idealnego. 
Są natomiast urządzenia spełniające niemal dowolne wymagania. Studio 
Slim jest tego najlepszym przykładem. Już w momencie wyjmowania 
produktu z pudełka odczujemy, że mamy do czynienia z klasą premium. 
Choć może zrozumiemy to nieco wcześniej, płacąc za niego 4999 zł, 
co jest dość wygórowaną ceną jak na soundbar. Pudełko na akcesoria, 
elegancko zapakowany każdy komponent systemu i wreszcie jakość 
wykonania samych urządzeń – to zdecydowanie pozytywne wrażenia 
z pierwszych chwil obcowania z produktem od Definitive Technology.

Kolejnym szokiem jest profil samego soundbara. Niecałe 5 cm wysokości 
sprawia, że jest naprawdę zgrabny i nie będzie nam specjalnie przeszka-
dzał na szafce RTV, czy też wisząc na ścianie. Za bas natomiast odpo-
wiada naprawdę konkretny subwoofer.

Studio Slim jest dość skąpy w złącza. Mamy tu wejście optyczne oraz 
wejście HDMI ARC. Nie podłączymy więc bezpośrednio żadnych 
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dodatkowych sprzętów. Jeśli spojrzymy na dekodowane formaty 
dźwięku, od razu zorientujemy się, że jest to sprzęt, który ma wyglądać, 
nieźle działać, ale niekoniecznie oferować szerokie możliwości. Tak bar-
dzo jak jest Slim, tak bardzo jest też minimalistyczny w swoich rozwią-
zaniach. Jest tu tylko DTS i Dolby Digital. Choć w sumie fakt obecności 
DTS jest już dużym plusem, tego nie ma chociażby Sonos Beam i wiele 
innych soundbarów. Nie ma tu jednak Atmosa, DTS-HD Master Audio. Na 
pokładzie jest jeszcze Bluetooth i Wi-Fi. Dzięki Wi-Fi możemy korzystać 
z technologii Google Chromecast oraz Spotify Connect. 

Na wyposażeniu jest też bardzo estetyczny i minimalistyczny pilot 
– który ułatwia dostęp do pięciu bardzo przydatnych funkcji w tym urzą-
dzeniu. Możemy regulować dźwięk głośnika centralnego, czyli uwypuklać 
dialogi. Wzmacniać i odejmować bas, co przy tak potężnym subwoofe-
rze, wręcz nieadekwatnym do samego soundbara, jest wskazane. Wresz-
cie – możemy wybierać jeden z trzech trybów – Muzyka, Film i Noc.

Studio Slim jest soundbarem typowo filmowym. Tryb Muzyka jest, ponie-
waż tak wypada, ale, niestety, podobnie jak wiele soundbarów na rynku, 
ten nie dowozi muzycznych doznań na oczekiwanym poziomie, wręcz 
rozczarowuje. Na upartego można odtworzyć muzykę i tyle. Naprawdę 
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nie liczcie na to, że soundbar zastąpi Wam cały sprzęt audio w domu. 
Studio Slim doskonale pokazuje, że dźwięk w kinie domowym to zupeł-
nie inna bajka niż dźwięk muzyczny.

Odpalam początkową scenę z „Szeregowca Ryana” i już mi się cieszy buzia. 
To jest to. Tak to ma brzmieć. Cały pokój nagle zamienił się w Normandię. 
Jest fenomenalnie i znacznie powyżej gabarytów samego urządzenia. Jesz-
cze kilka innych filmowych klasyków i wszędzie jest tak, jak być powinno, 
ze smaczkiem lekkiej przestrzeni, z potężnym basem, z czystością 
dźwięku. Niestety jednak też często trzeba sięgać po pilota, aby dostoso-
wać bas i głośnik centralny. Być może, użytkując go dłużej i nie w celach 
testowych, jest się w stanie dobrać złoty środek. Ja go nie znalazłem.

Studio Slim to sprzęt dla osób przekonanych, że chcą soundbara wyko-
nanego z najwyższej klasy materiałów, o możliwie najniższej wysokości. 
To głośnik dla wymagających, a jednocześnie idących na spore kompro-
misy. Świadomy wybór spotka się z pełną satysfakcją, warto więc zrobić 
odsłuch przed ostateczną decyzją.
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W październikowym numerze testowałem dla was soundbar DHT-
S516H od Denona. Teraz pora na jego wyrośniętego bliźniaka. Model 
DHT-S716H może więcej, choć z pozoru to bardzo podobne urządzenia. 
DHT-S716H to prawdziwy wstęp do kina domowego w najlepszej 
postaci. Z DHT-S716H można stworzyć nowoczesne kino domowe, a to 
dopiero początek.

Denon DHT-S716H soundbar, który nabiera rumieńców w towarzystwie  |  Paweł Okopień

Denon DHT-S716H 
soundbar, który nabiera rumieńców 
w towarzystwie

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Jeśli chodzi o wygląd, DHT-S716H nie jest sprzętem oryginalnym. To styli-
styka doskonale znana z pozostałych soundbarów Denona, w tym chociażby 
Heos Bar. Liczy się jednak to, co jest w środku i to, co ten sprzęt potrafi. 
Mamy tu cztery wejścia HDMI UHD 4K, czyli coś, czego nie znajdziemy 
w większości soundbarów, a jedynie w amplitunerach kina domowego. 
Wszystkie obsługują HDCP 2.2, radzą sobie więc z treściami w 4K, w tym 
także z HDR w Dolby Vision. 

Od strony dźwiękowej mamy tutaj wysokiej klasy przetworniki oraz cyfrowe 
wzmacniacze klasy D. To oznacza, że mamy dźwięk naprawdę dobrej jakości, 
dla tych, którzy wymagają więcej. Soundbar wspiera dekodowanie takich 
formatów jak Dolby TrueHD i DHTS-HD Master Audio. Jest więc naprawdę 
nieźle. Od strony bezprzewodowej jest tu oczywiście system Denon Heos 
oraz Airplay 2. Możemy więc połączyć ten soundbar z naszymi innymi głośni-
kami Multiroom w dwóch popularnych standardach. Nie brakuje też obsługi 
serwisów streamingowych czy sterowania za pomocą Amazon Alexa, co 
stało się już punktem obowiązkowym w nowych produktach Denona.

DHT-S716H sam w sobie daje fajnej jakości dźwięk, który zdecydowa-
nie oddaje to, co najlepsze można wydobyć z soundbara. Tu jednak tak 
naprawdę jesteśmy w przedsionku tego, co możemy uzyskać, gdy DHT-S716H 
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połączymy z innymi urządzeniami. Wraz z tym modelem do oferty dołączył 
też subwoofer DSW-1H, który po Wi-Fi łączy się z soundbarem i dodaje nam 
potężnego, soczystego basu. System 3.1 już daje nam miły efekt dźwiękowy, 
ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. A więc wystarczy dodać dwa głośniki 
Heos 1 lub Heos 3 na tył, lub inne głośniki z systemu Heos i już mamy do 
dyspozycji pełen zestaw 5.1. Prawdziwe kino domowe, które wymaga raptem 
czterech przewodów zasilania, bez ciągnięcia przewodów głośnikowych po 
całym salonie. Efekty naprawdę łechczą nasze uszy, dając dużo radości pod-
czas filmowych seansów. Oczywiście nie ma tu Atmosa czy DTS, ale to mimo 
wszystko są technologie, które najlepiej wypadają już w potężnych konfigu-
racjach audio, często z głośnikami instalacyjnymi skrytymi w suficie. 

Na DHTR-S716H jako samym soundbarze się nie zawiedziemy, jednak w towa-
rzystwie staje się czymś, co sprawia, że nasz salon zmienia się w dobrze 
nagłośnioną salę kinową. Instalacja jest prosta, estetyka takiego rozwiązania 
daje również satysfakcję. Seanse filmowe czy transmisje sportowe z tym 
zestawem naprawdę będą cieszyć nasze uszy.
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JBL Bar 9.1 właściwie powinien nosić nazwę 5.1.4, bo, choć koncept 
samego urządzenia nie jest nowy, to wreszcie mamy pierwszy taki 
sprzęt oferujący Dolby Atmos i DTS:X, w dodatku za stosunkowo 
nieduże pieniądze. To jest realna odpowiedź na potrzeby wielu 
salonów. Zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi.

Prawdziwie kompaktowe kino domowe z Dolby Atmos – JBL Bar 9.1  |  Paweł Okopień

Prawdziwie kompaktowe 
kino domowe z Dolby Atmos 
– JBL Bar 9.1PAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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Dolby Atmos wkracza wszędzie, nie wszędzie jednak jesteśmy w stanie 
uzyskać realne efekty. Tak jest niestety z większością soundbarów. Te 
oferują dźwięk na froncie i ewentualnie przednie głośniki efektowe, 
wykorzystujące odbicie od sufitu. Na rynku są też świetne soundbary 
z głośnikami tylnymi. Przy czym to w rzeczywistości kompaktowe 
zestawy kina domowego i jesteśmy zmuszeni tylne głośniki podłączyć 
pod zasilanie. I tu właśnie pojawia się JBL Bar 9.1, wykorzystując koncept 

znany wcześniej z soundbarów Philips Fidelio, 
a przede wszystkim JBL Bar 5.1. Boki soundbara 
można odłączyć i przenieść je na tył i wtedy cie-
szyć się pełnym systemem audio 5.1.4 przynajmniej 
przez kilka godzin.

Na co dzień przy zwykłym oglądaniu mamy więc 
klasyczną belkę dźwiękową, poprawiającą jakość 
dźwięku, a gdy chcemy cieszyć się pełnym syste-
mem kina domowego, wystarczy w kilka sekund 
uplasować dwa głośniki na bokach kanapy albo tuż 
za nią. Oczywiście trzeba o tym pamiętać, trzeba 

Boki JBL Bar 9.1 soundbara 

można odłączyć i przenieść 

je na tył i wtedy cieszyć się 

pełnym systemem audio 

5.1.4 przynajmniej przez 

kilka godzin.
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je ładować, przywracając ich miejsce w soundbarze. Jednak dla wielu 
będzie to dużo lepsze rozwiązanie niż w przypadku typowych sound-
barów, a tym bardziej głośników tylnych, które trzeba zasilić w sposób 
tradycyjny. Tu system rzeczywiście jest praktycznie bezprzewodowy.

Kolejnym atutem systemu jest potężny aktywny sobwoofer 10-calowy 
o mocy 300 W. Łączna moc całego systemu to 820 W. To naprawdę dużo.

JBL Bar 9.1 nie daje nam namiastki kina domowego, on nam dostarcza 
wrażenia z kina domowego. Tu mamy wreszcie prawdziwy Dolby Atmos 
i DTS:X z tylnymi głośnikami i czterema głośnikami efektowymi odbi-
jającymi dźwięk od sufitu. Deszcz podczas seansu, krążący helikopter 
– z tym wszystkim JBL Bar 9.1 radzi sobie tak dobrze, jak prawdziwy 
zestaw głośnikowy. Bas też robi swoje. To, do czego mogę się przyczepić, 
to brak czystości przy wyższej głośności. Ewidentnie system skrojony 
jest efekciarsko: ma być głośno, z przytupem. Ale na poziomie 60–70% 
mocy jest prawdziwa frajda. Oczywiście, testowałem go na tych filmach, 
gdzie właśnie efekty DTS:X i Dolby Atmos są najmocniejsze. Zdecydowa-
nie „cieszyła mi się buzia”, słysząc, co robi ten soundbar.

Na co dzień przy zwykłym oglą-

daniu mamy więc klasyczną 

belkę dźwiękową, poprawia-

jącą jakość dźwięku, a gdy 
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kanapy albo tuż za nią.
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Dawno nie słyszałem tak udanego sprzętu audio. JBL Bar na tej zrów-
noważonej głośności fajnie radził sobie z muzyką z płyt CD. Ale ma też 
Wi-Fi i obsługuje Chromecasta i AirPlay 2. A HDMI przepuszcza 4K z HDR 
w Dolby Vision. Nie spodziewałem się tak dobrych efektów, zwłaszcza że 
JBL Bar 9.1 nie kosztuje krocie – kwota nieco ponad cztery tysiące zł za 
sprzęt, który daje nam doświadczenia zgodne z tym, co zakłada – to jest 
realne 5.1.4 i o to chodzi. W bardzo kompaktowej formie.

Dla wielu to właśnie JBL Bar 9.1 będzie tym zdroworozsądkowym pomy-
słem. Wygodny koncept i możliwość pełnego cieszenia się z przestrzen-
nego kina domowego. 

Dawno nie słyszałem tak udanego sprzętu audio.
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Numer specjalny to też okazja, aby sięgnąć po to, co nieoczywiste. 
W przypadku naszego salonu takim czymś może być głośnik typu 
soundbar, który potrafi zaskoczyć swoimi możliwościami niejeden 
raz. Jeśli mówimy natomiast o producencie, to zdecydowanie warta 
poznania jest marka Bluesound. 

Bluesound Pulse 
Soundbar 2iKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Bluesound Pulse Soundbar 2i  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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To inicjatywa firmy NAD, działającej na 
rynku od lat siedemdziesiątych, która 
połączyła swoje siły z inżynierami i projek-
tantami profesjonalnych kolumn PSB oraz 
programistami. Efekt w postaci Bluesound 
Pulse Soundbar 2i trafił pod moją strzechę, 
więc zobaczmy, co potrafi strefowy ekosys-
tem High Resolution Audio w warunkach 
90-metrowego mieszkania.

Pudełkowe detale
Sam proces rozpakowywania sprzętu już 
daje nam poczucie, że mamy do czynienia 
z produktem klasy premium. Kapitalne 
zabezpieczone (w osobnym pudełku) akce-
soria i cały wachlarz wysokiej jakości, dłu-
gich przewodów załączonych w komplecie 
oraz takie drobiazgi, jak materiałowe etui 
wielokrotnego użytku sprawiają, że jako 
klient czujemy się dopieszczeni. Szcze-
gólne brawa za to, że głośnik ma właściwie 
jedną wersję pudełkową, wysyłaną na cały 
świat, która zawiera przewody zasilające 
do wszystkich możliwych gniazdek. Jeszcze 
bardziej ekologiczne byłoby zastosowanie 
jednego przewodu z wymiennymi końców-
kami, jak to robi np. NOMAD. W komplecie 
znajdziemy także stelaż do montażu gło-
śnika na ścianie z zestawem kołków rozpo-
rowych i wkrętów mocujących. Jest opcja 
skorzystania z nóżek, które montuje się 
(bardzo prosto, bo właściwie wsuwamy je 
do gotowych otworów) z tyłu głośnika, aby 
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ten można było postawić na regale. Samo urządzenie nie jest specjalnie 
ciężkie (miałem styczność ze znacznie cięższymi soundbarami) i waży 
niecałe 7 kg.

To, co na pewno ja poczytuję za plus, to wykończenie Bluesound Pulse 
2i. Nie mamy tutaj żadnej siatki ani tkaniny. I wiem, że fanom skandy-
nawskich producentów może się to nie spodobać, ale mnie osobiście 
podoba się bardzo. Chociażby ze względu na fakt, iż głośnik jest przez to 
wytrzymalszy w kontakcie ze zwierzętami domowymi. 2i wykonany jest 
z tłoczonego aluminium i wysokiej jakości plastiku, który nie odbiega 
niczym od wykończenia znacznie droższych produktów. Jeśli miałbym 
ocenić sam design tego produktu, to może nie jest on wybitny, godny 
nazwania sztuką samą w sobie, ale utylitarność także pasuje do wielu 
wnętrz. Można było pokusić się o odrobinę finezji, ale w tym przedziale 
cenowym jest poprawnie.

Uruchomienie, aplikacja i…
Głośnik możemy podłączyć do dowolnego źródła dźwięku na wiele róż-
nych sposobów. Ja ze swoim telewizorem 4K podłączyłem go poprzez 
przewód optyczny (najmniej stratna z dostępnych opcji) załączony, 
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oczywiście, przez producenta w zestawie z 2i. Mamy także do wyboru 
porty: USB Typ-A, RCA Line In, HDMI (ARC & eARC) oraz Bluetooth 5.0 
aptX HD wireless – o którym za moment. Do Sieci soundbar podłączymy 
za pomocą złącza Gigabit Ethernet RJ45 lub Wi-Fi (działa z pasmem 2,4 
i 5 GHz). Mamy także port USB Typ-B (mini) służący do serwisowania 
głośnika oraz wyjścia dla Subwoofera (RCA) i gniazdo słuchawkowe mini-
-Jack. Subwoofera możemy także sparować za pomocą Wi-Fi, wykorzy-
stując aplikację mobilną BluOS, która steruje całym urządzeniem. Warto 
zaznaczyć, że głośnik ten możemy postawić i powiesić na dwa sposoby 
– w zależności od tego, jaka dostępność do panelu z portami jest dla 
nas wygodniejsza (przewody od góry czy od dołu). Producent umieścił 
logotyp i zadbał o symetrię bryły, więc obrót urządzenia o 180 stopni nie 
zmienia na froncie absolutnie niczego. Kapitalne zagranie!

Przechodząc płynnie do wspomnianej aplikacji BluOS: Mam jakąś nie-
określoną radochę z tego, jak po uruchomieniu nowego sprzętu wita mnie 

Producent umieścił logotyp i zadbał o symetrię bryły, więc 

obrót urządzenia o 180 stopni nie zmienia na froncie abso-

lutnie niczego. Kapitalne zagranie!
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informacja o dostępnej aktualizacji jego oprogramowania. Tak było i tym 
razem i moją przygodę z Bluesound Pulse Soundbar 2i rozpocząłem od zak-
tualizowania jego softu. Poszło sprawnie, choć liczyłem, że będzie jeszcze 
szybciej. Jeśli chodzi o samą aplikację, to jedno należy jej oddać – opcji i moż-
liwości tam nie brakuje. I dla jednych – tych, którzy nazywają siebie mania-
kami audio, będzie to niewątpliwa zaleta, podczas gdy dla drugich – wada. 
Dlaczego? Bo to, czego aplikacji brakuje, to tzw. Look and Feel. Brakuje pro-
wadzenia użytkownika za rękę, co w przypadku tak rozbudowanych systemów 
multiroom, jak 2i jest raczej konieczne. Oczywiście, z aplikacji można sprawnie 
korzystać, ale można też oczekiwać większej dbałości o warstwę UI przy tego 
typu produkcie. No dobrze, to co możemy zrobić za pomocą BluOS?

Pytanie raczej należy odwrócić, ponieważ bez aplikacji zrobimy naprawdę 
niewiele. W zestawie nie mamy pilota, zatem np. sterowanie głośnością 
urządzenia odbywa się za pomocą suwaków w aplikacji – lub (co odkryłem 
po dobrej godzinie zabawy) można do tego zaprzęgnąć naszego pilota 
od TV lub Apple TV. Wszystko dzięki możliwości mapowania dowolnego 
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przycisku, dowolnego pilota z poszczególnymi funkcjami 
soundbara, za pomocą specjalnego MENU w aplikacji 
BluOS. Szybko więc pilot do Apple TV stał się tym, który 
steruje także głośnikiem. Kapitalna sprawa, z małym „ale”. 
Otóż mając podłączony głośnik przez wyjście optyczne, 
nie widzimy w interfejsie telewizora (ani nigdzie na panelu 
głośnika) suwaka postępu, który informowałby nas o tym, 
jak głośno ustawiony jest soundbar. To spora wada, która 
frustruje i jej wyeliminowanie możliwe jest w sumie tylko 
poprzez zaglądnięcie na poziom głośności w aplikacji 
mobilnej. Możemy też kupić pilota do systemów Blueso-
und, który producent wycenił na dodatkowe 70 euro. Jeśli 
jednak postanowimy korzystać z 2i jako głośnika Blueto-
oth, poziom głośności będzie już bez problemu widoczny 
w interfejsie Apple TV czy dowolnego systemu, sterującego 
telewizorem. Tutaj mamy więc klasyczną wygodę wielu, 
dostępnych opcji wyboru.

Sam dwukierunkowy moduł Bluetooth zapewnia kapitalną 
jakość transmisji i – co najważniejsze dla nas, fanów Apple 
– wspiera w 100% AirPlay 2! Możemy zatem Bluesound Pulse 
Soundbar 2i wpiąć do dowolnej sceny w HomeKit i wyko-
rzystać np. do umilenia nam poranka, wraz z załączonym 
ekspresem do kawy czy innym smart urządzeniem w naszym 
domu. Nie wyobrażam sobie posiadania sprzętu audio, 
który nie wspiera AirPlay 2. Zanim przejdziemy do samego 
brzmienia – jeszcze jedna kwestia, czyli asystenci głosowi. 
Bluesound Pulse 2i wspiera Alexę oraz Asystenta Google. 
Za ich pomocą możemy sterować wybranymi ustawieniami 
głośnika oraz wszystkim tym, na co pozwala dany asystent. 
Z aplikacji mobilnej możemy skorzystać z wbudowanej inte-
gracji z wybranymi usługami MOD, takich jak: Spotify, Ama-
zon Music HD, TIDAL, Deezer , Qobuz, HighResAudio (VAULT 
Required), Napster, KKBox, Bugs, Taihe Music ZONE, Sound-
Machine, IDAGIO czy OraStream. Są także darmowe stacje 
internetowego radia: TuneIn Radio, iHeartRadio, Calm Radio, 
Radio Paradise, LiveXLive oraz Radio.com.
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Brzmi, buczy czy potrafi ukoić?
Pora odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: Jak brzmi 
Bluesound Pulse Soundbar 2i? To wszystko zależy od tego, 
ile czasu spędzimy z aplikacją i ustawieniami. To częste, 
w przypadku rozbudowanych systemów multiroom, które 
wymagają naszej uwagi, aby móc zaprezentować nam peł-
nię swoich możliwości. Nie inaczej jest w tym przypadku. 
Konstrukcję Bluesound Pulse Soundbar 2i tworzy sześć 
przetworników umieszczonych w odizolowanych komorach 
(z tłoczonego aluminium). W nich znajdziemy: dwa tweetery 
(2 × 25 mm), dwa przetworniki średniotonowe (2 × 50 mm) 
i dwa niskotonowe (2 × 102 mm). Do tego dwie membrany 
pasywne (2 × 102 mm). Całość to imponujące 120 W mocy.

Nie mamy, niestety, obsługi Dolby Atmos, ale Dolby Digital 
dostarcza naprawdę imponująco czysty dźwięk i głęboki 
bas. I to bez podpięcia zewnętrznego subwoofera. Osobi-
ście przetestowałem to, oglądając produkcje, ze względu na 
których tematykę, można zatopić się w innym świece. Była 
to np. seria „Planeta Ziemia” od Netfliksa czy zapisy koncer-
tów Norah Jones. Powiem szczerze, że efekt przerósł moje 
oczekiwania w tej półce cenowej. Zdarza się, że górne tony 
są lekko przesterowane, ale po dłuższej zabawie z ustawie-
niami pola akustycznego w aplikacji BluOS, efekt ten da się 
zniwelować. Bluesound Pulse Soundbar 2i jest też, o czym 
warto wspomnieć, pierwszym na świecie soundbarem cer-
tyfikowanym przez Dolby w zakresie bezprzewodowego 
dźwięku surround. Mamy także typ Multi-room, więc jeśli 
podłączymy do 2i inne głośniki bezprzewodowe, całość 

Czasami warto odejść od tego, co oczywiste

i poszukać nowych marek i brzmień z ciekawą 

historią i podejściem; zarówno do samego sprzętu, 

jak i biznesu.
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będzie naprawdę robiła wrażenie. Możemy 
to także zrobić, wykorzystując wspierany 
protokół AirPlay 2, ale dla osób, które nie 
posiadają urządzeń iOS, producent prze-
widział także wspomnianą alternatywę. 
Głośnik wspiera formaty MP3, AAC, WMA, 
OGG, WMA-L, ALAC, i OPUS oraz bez-
stratne: FLAC, MQA, WAV i AIFF.

Z 2i korzystałem także podczas porannych 
treningów, słuchając na nim podcastów 
i z wykorzystaniem AirPlay 2 i mogę dora-
dzić, abyście uważali z suwakiem głośności 
na Waszych urządzeniach iOS, ponieważ 
Bluesound Pulse Soundbar 2i potrafi 
naprawdę skutecznie obudzić całe piętro. 
Podsumowując, w swojej półce cenowej to 
z całą pewnością propozycja warta rozwa-
żenia. Urządzenia firmy Bluesound niemal 
każdego roku są nagradzane i zdobywały 
już najwyższe nagrody w zestawieniach 
i testach pism branżowych (EISA 2016 za 
EUROPEAN NETWORK MEDIA PLAYER 
2016-2017 dla Bluesound NODE 2 oraz PRO-
DUCT OF THE YEAR za najlepszy system 
multiroom). Czasami warto odejść od tego, 
co oczywiste i poszukać nowych marek 
i brzmień z ciekawą historią i podejściem; 
zarówno do samego sprzętu, jak i biznesu.

Więcej o testowanym Bluesound Pulse 
Soundbar 2i przeczytanie na stronie 
producenta. 
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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.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Soundbar Sennheiser AMBEO 3D |  Jan Urbanowicz

Soundbar Sennheiser 
AMBEO 3D
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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 wielokrot-
nie. 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 znaj-
dowało 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 for-
mat 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 zaprzy-
jaźniałem 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, otwie-
ramy paczkę, wyjmujemy, przychodzi czas na podłączenie. I tu był pierwszy 
problem, ale na szczęście nie należał on do tych z nie do rozwiązania. Oka-
zało 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 nastę-
puje poprzez dołączony do zestawu mikrofon. Wszystko jest banalnie pro-
ste: ustawiamy mikrofon w miejscu, z którego będziemy najczęściej oglądali 
filmy – lub słuchali muzyki – i włączamy kalibrację. Maksymalnie kilka krót-
kich 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 zdecy-
dowanie na szafce pod telewizorem. Jakość wykonania jest na bardzo wyso-
kim 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 jed-
nym 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 obowiązko-
wych 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 włą-
cza 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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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 kla-
sycznej i filmowej. Jednak nie mogę powiedzieć, że byłem tymi brzmie-
niami zachwycony. Znajdziemy tu kilka predefiniowanych typów dźwięku: 
Movie, Music, Natural, News i Sports. Jest jeszcze tryb nocny, który popra-
wia słyszalność najcichszych dźwięków. Muzyka najlepiej brzmiała w try-
bach 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 

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.
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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 prze-
strzenny) 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 pozytyw-
nych 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 możli-
wie 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 powy-
żej zbyt często. Przy dobrych źródłach soundbar od Sennheisera brzmi 
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fenomenalnie i są to doznania, które możemy porównywać z tymi z najlep-
szych sal kinowych.

Sennheiser AMBEO to sprzęt dla osób, którym zależy na najlepszej jakości, 
ale też niechcących zakładać sobie w domu ogromnego zestawu kina domo-
wego. 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 wąt-
pię, że znajdą się klienci, którzy będą w stanie tyle zapłacić.

Podsumowując, to jest rewelacyjny sprzęt. Może za takie pieniądze ocze-
kiwałbym czegoś lepszego w kilku aspektach, ale należy mieć również na 
uwadze to, że sama konstrukcja soundbara niesie ze sobą pewne ogranicze-
nia. 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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Gdyby tak działały i wyglądały wszystkie amplitunery, zdecydowanie 
więcej osób decydowałaby się na porządne zestawy kina 
domowego i stereo. Tak mogę podsumować moją przygodę z Sonos 
Amp – najnowszym urządzeniem w rodzinie Sonos i jednym 
z najfajniejszych sprzętów z AirPlay 2.

Sonos Amp – najlepszy sposób na głośniki z AirPlay 2  |  Paweł Okopień

Sonos Amp – najlepszy sposób 
na głośniki z AirPlay 2PAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko

DŹWIĘK 76

https://twitter.com/paweloko


Jakie są najlepsze głośniki z AirPlay 2? Nasze 
ulubione. HomePod jest świetny, ale nawet 
w parze nie nagłośni każdego pomieszcze-
nia. Podobnie z wieloma innymi głośnikami 
wspierającymi AirPlay 2. Jednak często 
mamy już w domu fajne głośniki i jedyne, 
czego nam brakuje, to AirPlay 2. Właśnie 
tutaj z pomocą przychodzi Sonos Amp.

Na początku 2019 roku, w cenie 2999 zł, do 
sprzedaży trafił Sonos Amp. To druga gene-
racja sprzętu, ale właściwie można mówić 
o zupełnie nowym urządzeniu. Pierwszy 
amplituner Sonosa zadebiutował jeszcze 
w 2005 roku (ZP100, zaktualizowany nieco 
później do ZP120, a następnie nazwany 
Connect:AMP). Po blisko 15 latach firma 
wprowadza na rynek urządzenie znacznie 
bardziej nowoczesne. Jest małe i zupełnie 
nie przypomina żadnego innego dostęp-
nego na rynku amplitunera. Już w trakcie 
otwierania pudełka zaskoczył mnie fakt, że 
amplituner zapakowany był w materiałową 
otulinę. Kolejną niespodzianką były spe-
cjalnie skonstruowane wtyki bananowe. Są 
minimalistyczne i zdecydowanie ułatwiają 
podłączanie głośników do systemu. Chciał-
bym, aby podobne rozwiązania stosowano 
we wszystkich amplitunerach.
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Podłączamy nasze ulubione głośniki, wpinamy amplituner do prądu 
i uruchamiamy aplikację na iPhonie. Po 3 minutach głośniki są gotowe 
do użytku w ramach AirPlay 2 oraz systemu Sonos. Możemy niezależnie 
korzystać na nich z Apple Music lub innych usług muzycznych. Możemy 
spiąć je w system multiroom z innymi urządzeniami Sonos lub innymi 
głośnikami z AirPlay 2. Przetestowałem z HomePodem – działa rewela-
cyjnie i bez żadnych słyszalnych opóźnień.

Wśród wartych odnotowania możliwości Sonos Amp jest obecność 
portu HDMI z kanałem zwrotnym. Oznacza to, że możemy podłączyć 
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Amp do naszego telewizora, dodać głośniki frontowe, podłączyć dwa 
głośniki Sonos One i stworzyć zestaw kina domowego.

Sonos Amp ma jedną wadę i jest nią cena. To o ponad 1000 zł więcej 
niż równie delikatny Denon Celon N-10, który ma na wyposażeniu także 
odtwarzacz CD, port USB, radio FM i wspiera system multiroom w Heos. 
Nie wspominając o innych prostych amplitunerach stereo. Oczywiście 
płacimy tutaj za wygodę, jakość wykonania i styl. Wciąż jednak jest to 
sporo za sprzęt, który pełni rolę uzupełniającą. Ponadto myślę, że więk-
szość osób planuje stosować go jako dodatek (konstrukcja została zapro-
jektowana tak, by umożliwiała montaż w szafach „rack”), a nie główny 
system. Dla przykładu – w salonie mając inny sprzęt audio, a Sonos Amp 
w charakterze wzmacniacza do głośników – na przykład ogrodowych.

Nie zważając jednak na to, sprzęt jest świetnym uzupełnieniem 
i pozwala na błyskawiczne uczynienie naszych głośników głośnikami 
wspierającymi AirPlay 2. 
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Na rynku audio, jeśli chodzi o podstawowe sprzęty audio do kina 
domowego, królują soundbary. Zabawa z kolumnami głośnikowymi 
dla wielu jest zbyt skomplikowana, wiąże się ze zbyt dużą liczbą 
kabli i urządzeń. Tymczasem Teufel ma zestaw stereo, który dla wielu 
może okazać się wybawieniem z opresji. To Ultima 40 Active – jeden 
z nielicznych takich sprzętów na rynku.

Teufel Ultima 40 Active – głośniki stereo inne niż wszystkie  |  Paweł Okopień

Teufel Ultima 40 Active 
– głośniki stereo inne niż wszystkie

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Czym jest Ultima 40 Active? To aktywne kolumny głośnikowe, pod tym 
hasłem rozumiemy głośniki z wbudowanym wzmacniaczem. Oznacza to, że 
odpada nam przynajmniej jedno dodatkowe urządzenie. Jednak kolumna 
Ultime 40 jest standardowa, druga natomiast zawiera wejście HDMI, wej-
ście AUX, wejście optyczne, port USB, wspiera Bluetooth aptX, ma wyjście 
głośnikowe dla drugiej kolumny oraz wyjście subwoofera. U góry kolumny 
zamontowano sterujący panel dotykowy, mamy też w zestawie pilota. 
Kolumna ma oczywiście podłączenie do zasilania. To taki sprzęt 2 w 1 – jest 
więc oszczędność miejsca i nieco prostsza konfiguracja. Całkowita moc 
wyjściowa RMS zestawu to 260 W. Co więcej, system możemy rozbudować 
o tylne głośniki Teufell Effect oraz o subwoofer. Jest więc możliwość utwo-
rzenia systemu 2.1 lub 4.1, a za sprawą technologii Dynamore Virtual Center 
otrzymujemy efekt 5.1

Ultima 40 Active? To aktywne kolumny głośnikowe, pod tym 

hasłem rozumiemy głośniki z wbudowanym wzmacniaczem.

DŹWIĘK 81



Jest sprzętem dla świadomych użyt-

kowników, którzy chcą się cieszyć 

przede wszystkim fajnym systemem 

stereo i na przykład słuchać swoich 

winyli, płyt CD i lepszego dźwięku 

w filmach z telewizji.

Teufel pod względem dekodowania dźwię-
ków jest daleko za obecnymi trendami, jest tu 
tylko Dolby Digital i Dolby Pro Logic. Można 
powiedzieć, że skromnie, zważywszy na cenę 
na poziomie 3399–3899 zł. Wydaje się jednak, 
że to sprzęt dla świadomych użytkowników, 
którzy chcą się cieszyć przede wszystkim faj-
nym systemem stereo i na przykład słuchać 
swoich winyli, płyt CD i lepszego dźwięku 
w filmach z telewizji. To naprawdę dobrej 
klasy trójdrożne kolumny, w których uda się 
wychwycić smaczki dźwiękowe. 

Do mnie Ultima 40 Active przemawia swoją 
formą – to eleganckie, czarne kolumny, pro-
stotą rozwiązania i właśnie brzmieniem. Jest 
to rozwiązanie kompromisowe, ale o to tu 
właśnie chodzi. Część użytkowników marzy 
o potężnych kolumnach podłogowych, jed-
nak nie interesuje ich zakup amplitunera, 
dodatkowych sprzętów, nie znają się na tym, 
nie chcą się znać, nie mają takich potrzeb. 
Teufel wychodzi im naprzeciw i robi to z gra-
cją. Stosunek ceny do jakości jest tu satys-
fakcjonujący. Świadomy wybór na pewno nie 
spotka się z rozczarowaniem.
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Technologia SXFI od Creative to rozwiązanie innowacyjne i aż szkoda, że 
nie jest o nim głośniej. W słuchawkach można poczuć się jak na kanapie, 
nawet gdy lecimy samolotem. Po roku od premiery pierwszej generacji 
nadszedł czas na drugą, a ta jest obecna w całym spektrum urządzeń.

Dźwięk w słuchawkach wymyślony na nowo – Creative SXFI ARI   |  Paweł Okopień

Dźwięk w słuchawkach wymyślony na nowo

Creative SXFI ARI PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Rok temu w Las Vegas eksperci Creative podczas tar-
gów CES pokazali mi magię. Zrobili zdjęcie moich uszu, 
zmierzyli słuch, a następnie dali do ręki wyjątkowy 
wzmacniacz słuchawkowy i słuchawki. Mogłem słuchać 
najpierw fragmentów filmu na zestawie kina domo-
wego 5.1, a następnie na samych słuchawkach. Wrażenia 
były fenomenalne, w słuchawkach usłyszałem to, co 
w kinie domowym, pełny wymiar przestrzenności. To 
właśnie technologa SXFI. Dzięki niej w słuchawkach 
pomimo tego, że głośniki są blisko siebie, mamy pełne 
doświadczenie przestrzeni. Rozwiązanie SXFI sprawdza 
się nie tyle w muzyce, ile właśnie w filmach. 

Na CES 2020 znów zajrzałem do zamkniętego pomiesz-
czenia Creative w hotelu Venetian, gdzie, mając już 
utworzony profil, mogłem szybko przejść do odsłuchu 
drugiej generacji. Przede wszystkim Creative udoskona-
lił swoje algorytmy na bazie badań wnętrza uszu setek 
osób. Dzięki temu teraz jeszcze lepiej słuchawki dosto-
sowują się do indywidualnych wymagań. Co ważne, 
użytkownik, kupując słuchawki z SXFI, nie musi wyko-
nywać żadnych zaawansowanych badań. Należy jedynie 
zrobić zdjęcie ucha swoim smartfonem za pomocą spe-
cjalnej aplikacji, wtedy zostanie utworzony nasz profil. 

Istotną nowością jest fakt, że SXFI teraz to już nie 
tylko wzmacniacz słuchawkowy z USB-C i specjalne 
słuchawki. Teraz to cała seria słuchawek, a technolo-
gia została też zaadaptowana do soundbara. Zapo-
wiada się więc linia naprawdę dobrych produktów, 
gdzie dźwięk jest wart znacznie więcej, niż sugerowa-
łaby to cena urządzeń.

Sam dłużej obcuję ze słuchawkami SXFI AIR wycenia-
nymi na 699 zł. To słuchawki bezprzewodowe, czyli 
wreszcie można cieszyć się dźwiękiem przestrzennym 
SXFI, oglądając Netfliksa, czy AppleTV+ na naszym 
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iPhonie. Choć nie jestem fanem filmów na małym ekranie, to takie roz-
wiązanie w podróży jest przyjemne. A dzięki SXFI AIR przynajmniej mamy 
namiastkę kina domowego, skoro nie możemy cieszyć się dużym ekranem.

W SXFI Air ciekawe jest też zastosowanie slotu na karty microSD, dzięki 
czemu słuchawki mogą pełnić funkcję niezależnego odtwarzacza. Gadże-
ciarskim rozwiązaniem jest pasek RGB, gdzie możemy wybrać podświetla-
nie na jeden z 16 milionów kolorów. Słuchawki możemy też podłączyć do 
komputera za pomocą przewodu USB, aby uzyskać w pełni dźwięk w tech-
nologii SXFI. Plusem jest USB-C na pokładzie. Słuchawki mają też odłą-
czany mikrofon. Czas pracy na akumulatorze to maksymalnie 10 godzin.

Creative idzie własną ścieżką. Tworzy ciekawe rozwiązania, inne niż pozo-
stali gracze. Nagrody zgromadzone na CES i moje wrażenia to dowód na 
to, że SXFI naprawdę działa i robi dobre wrażenie. Teraz czekam jednak na 
model z SXFI i aktywną redukcją szumów.
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Dlaczego kochamy kino? Ponieważ tam nie tylko oglądamy filmy, ale 
ich doświadczamy. Wszystko za sprawą połączenia dużego ekranu, 
przestrzennego dźwięku, wygodnych foteli i ciemnego pomieszczenia. 
Obecnie technologia pozwala na fantastyczne wrażenia również 
w domowym zaciszu. 

Twój salon zasługuje na kinowe wrażenia   |  Paweł Okopień

Twój salon zasługuje 
na kinowe wrażeniaPAWEŁ OKOPIEŃ

@paweloko
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Zakup dużego ekranu telewizyjnego to dziś 
nie problem – telewizory 55- i 65-calowe 
mamy na wyciągnięcie ręki – a to rozmiary, 
które w przeciętnym salonie naprawdę są 
w stanie zapewnić kinowe wrażenia. Dodat-
kowo warto pamiętać, że niektórzy produ-
cenci wyposażają swój sprzęt w rozwiązania 
wynoszące domowe seanse filmowe na 
zdecydowanie wyższy poziom. Takim przy-
kładem jest autorska technologia Philips 
Ambilight, a więc efekt podświetlania z tyłu 
telewizora w kolorach wyświetlanych aktu-
alnie na ekranie, który sprawia, że wydaje 
się on jeszcze większy, obraz ma jeszcze lep-
szą głębię i kontrast. No i oczywiście klimat, 
jaki dzięki temu jest tworzony w zaciem-
nionym pokoju. Inteligentne oświetlenie 
umieszczone z tyłu obudowy telewizora 
reaguje na każdą akcję na ekranie.

Chcąc cieszyć się iście kinowym obrazem, 
warto sięgnąć po ekrany wykorzystujące 
technologię OLED. Organiczne diody gwa-
rantują referencyjną czerń, nieograniczony 
kontrast i fantastyczny efekt HDR – to 
wszystko jest właśnie najlepiej widoczne 
na dobrej jakości filmach podczas seansów 
w zaciemnionym pomieszczeniu. Wtedy 
OLED pokazuje pełnię swoich możliwości. 
Możliwości, które w przypadku telewizorów 
Philips generuje nie tylko sam wyświetlacz, 
ale też zaawansowany procesor przetwa-
rzania obrazu P5 z technologią Perfect 
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Natural Reality. Dba on o płynność ruchu na ekranie, dostarczenie jak 
najbardziej realistycznego obrazu, jego ostrość oraz jakość niezależnie 
od źródła, nieważne czy jest to filmik na YouTube, serial na Netfliksie 
czy film z płyty Blu-ray. Telewizory Philips OLED 754, 804, 854, 934 i 984 
wyposażone są też we wsparcie dla Dolby Vision, czyli zaawansowanego 
formatu HDR oraz dźwięku w technologii Dolby Atmos.

Warto pamiętać, że te kinowe wrażenia to właśnie nie tylko ekran, ale 
też brzmienie. Dolby Atmos jest najważniejszym rozwiązaniem najnow-
szej generacji dźwięku obiektowego. Oznacza to, że treści audio nie 
są przypisane do poszczególnych głośników/kanałów, a konkretnych 
obiektów osadzonych w przestrzeni. Dzięki temu odnosimy wrażenie, że 
deszcz w filmie rzeczywiście pada w naszym salonie, a helikopter przela-
tuje bezpośrednio nad naszymi głowami.

Aby zapewnić najlepsze dźwiękowe doświadczenia, w telewizorach Phi-
lips OLED+934 i OLED+984 znalazły się głośniki zaprojektowane przez 
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Bowers & Wilkins. Oba wspomniane modele posiadają zamontowane 
zewnętrzne głośniki TV od czołowego producenta sprzętu audio. Dzieło 
inżynierów Philipsa i Bowers & Wilkins daje nam naprawdę fenomenalne 
brzmienie. A jednocześnie otrzymujemy stylowy element wyposażenia 
wnętrza, jakim są nowoczesne telewizory.

Do niższych serii telewizorów warto dokupić soundbar. Zwłaszcza że 
obecnie można skorzystać z wielu atrakcyjnych promocji. Przykładowo 
Philips wraz z wybranymi partnerami (RTV Euro AGD, Media Expert) ofe-
ruje 50% rabatu na model TAPB603 (recenzje tego soundbara również 
znajdziecie w tym numerze) przy zakupie wybranego telewizora. To ele-
gancki, a zarazem dobrej jakości głośnik ze wsparciem właśnie dla Dolby 
Atmos. Dzięki tej promocji soundbar kosztuje mniej niż 800 zł, a otrzy-
mujemy naprawdę kinowe wrażenia podczas filmowych seansów.

Wszyscy, którzy szukają dobrego dźwięku w atrakcyjnej cenie i z atrak-
cyjnym wyglądem powinni zainteresować się soundbarem Philips 
TAPB405/10. Oprócz tego, że daje on świetne efekty dźwiękowe stereo 
plus bezprzewodowy subwoofer, to jeszcze jest zintegrowany z Asysten-
tem Google.  Nie potrzebujemy dodatkowego urządzenia w salonie, aby 
korzystać z komend głosowych i za pośrednictwem soundbara uzyskiwać 
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dostęp do interesujących nas informacji czy sterować naszym inteligent-
nym domem. Chociażby zasłonić rolety i zgasić światło na czas filmowego 
seansu lub włączyć Xbox One za pomocą jednej głosowej komendy. 
Wsparcie dla Chromecast i AirPlay 2 pozwala na łatwe odtworzenie 
dźwięku bezpośrednio z urządzeń mobilnych czy przesyłanie muzyki.

Obraz, dźwięk, nastrój – to wszystko zagwarantuje nam telewizor 
z dobrym soundbarem, tym wbudowanym lub zewnętrznym. Nam pozo-
staje wybrać film i zasiąść wygodnie na kanapie. Kino możemy mieć 
w domu, każdego dnia. To szczególnie istotne, by móc we własnym zaci-
szu miło spędzać czas, o czym przekonują nas ostatnie tygodnie.

Tekst powstał przy współpracy z marką Philips TV & Sound
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Jak LG to OLED. W roku 2020 słowa te mogą okazać się zaskakująco 
nieaktualne – owszem, to wciąż telewizory OLED są flagowcami firmy, 
ale niezwykle mocna oferta ekranów NanoCell 8K sprawia, że to te 
telewizory mogą okazać się bardzo ciekawe. Sprawdźmy, co LG oferuje 
nowego w telewizorach na rok 2020.

Wszystko o telewizorach 
LG 2020

Wszystko o telewizorach LG 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Tegoroczne modele OLED zamiast cyfry mają X, ale podobnie jak w iPho-
nie należy odczytywać ten znak jako „10”; modele NanoCell oznaczone są 
jako seria NANO, a niższe modele mają UN w nazwie.

Najważniejsze nowości w ofercie LG
Skazany na sukces zdaje się 48-calowy OLED CX. Pierwszy raz LG dostarcza 
ekran z matrycą organiczną w mniejszym rozmiarze. Na starcie model nie 
będzie opłacalnym zakupem, jest jednak wiele osób, które z jakichś powo-
dów nie chcą zdecydować się na większy telewizor. To powinno pomóc 
w zwiększeniu ogólnej sprzedaży telewizorów OLED na świecie. 

Istotna jest ekspansja LG na rynku telewizorów 8K – w ofercie będzie OLED 
ZX w dwóch rozmiarach oraz trzy serie telewizorów LCD NanoCell. To naj-
szersze portfolio ekranów 8K na rynku, co zdecydowanie powinno pomóc 
upowszechnić się tej wysokiej rozdzielczości.

W ofercie LG będzie też zwijany telewizor OLED – RX. W przeciwieństwie 
do modelu R9 ten rzeczywiście powinien pojawić się w sprzedaży. Jednak 
jego cena, liczona w setkach tysięcy złotych sprawi, że wciąż będzie jedy-
nie ciekawostką. Fajną i robiącą wrażenie; na targach takie rzeczy zawsze 
cieszą oczy i pozwalają marzyć o przyszłości. 

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Zastanawiając się nad zakupem telewizorów LG, trzeba pamiętać o tym, że 
praktycznie wszystkie ekrany LCD w ofercie firmy korzystają z matryc IPS. 
To daje świetne kąty widzenia, ale wpływa negatywnie na kontrast i czerń. 
Na szczęście w najwyższych modelach zaawansowane procesory i tylne 
podświetlanie znacząco to poprawiają. W niższych seriach UN sytuację 

Istotna jest ekspansja LG na rynku telewizorów 8K – w ofercie 

będzie OLED ZX w dwóch rozmiarach oraz trzy serie telewiz-

orów LCD NanoCell.
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psuje dodatkowo fakt stosowania matryc RGBW, gdzie tracimy nieco na 
jakości. To jednak modele budżetowe, które przede wszystkim mają kusić 
ceną. Rekompensuje to więc sprawnie działająca platforma WebOS. 

Rekomendowane telewizory LG 2020
Świadomym użytkownikom, fanom filmów preferujących szczególnie 
ekrany w rozmiarach 55 lub 65 cali, gorąco polecam LG CX – to wypo-
sażony we wszystko telewizor OLED, który zapewne jak zawsze będzie 
miał świetny stosunek ceny względem swoich rywali i swoich możliwo-
ści. Ponadto myślę, że warto obserwować ekrany NanoCell 8K, zwłaszcza 
w drugiej połowie 2020 roku. Mogą być ciekawą propozycją szczególnie dla 
fanów sportu w większym gronie, przy dużym ekranie.

Telewizory LG od serii UN85 wzwyż wspierają HDR Dolby Vision, w tym 
nowość, jaką jest Dolby Vision IQ, czyli dostosowanie obrazu HDR do aktu-
alnych warunków w pomieszczeniu. Posiadają procesory obrazu z rodziny 
LG Alpha. Także od serii UN85 wspierany jest dźwięk Dolby Atmos.

LG UN71, UN73, 
UN74
Rozdzielczość: 4K 
Matryca: IPS 60 Hz
Rodzaj HDMI: 2.0b
Dostępne rozmiary:  
43, 49, 50, 55, 65, 70, 75,
Uwagi: 50 i 70 matryca VA
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LG UN80
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: IPS 60 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary: 43, 
49, 50, 55, 65

Uwagi: 50 matryca VA

UN85
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: IPS 120 Hz 
(DirectLED)

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary: 65, 
75, 82, 86

Uwagi: 82” matryca VA
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LG NANO80
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: IPC NanoCell 
120 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:   
49, 55, 65

LG NANO85
Rozdzielczość: 4K  

Matryca: IPS 120 Hz 
NanoCell

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary: 49, 
55, 65

Uwagi: podświetlanie 
krawędziowe
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LG NANO90 
Rozdzielczość: 4K 
Matryca: IPS 120 Hz 
Rodzaj HDMI: 2.1
Dostępne rozmiary: 55, 
65, 75, 86
Uwagi: podświetlanie 
FALD

LG NANO95
Rozdzielczość: 8K 

Matryca: IPS 60 Hz 
NanoCell 

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
55, 65  

Uwagi: podświetlanie 
FALD, matryca 60 Hz
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LG NANO97
Rozdzielczość: 8K 
Matryca: IPS 120 Hz 
NanoCell
Rodzaj HDMI: 2.1
Dostępne rozmiary:   
65, 75  
Uwagi: podświetlanie 
tylne FALD

LG NANO99
Rozdzielczość: 8K 
Matryca: IPS 120 Hz 
NannoCell
Rodzaj HDMI: 2.1
Dostępne rozmiary: 
65, 75 
Uwagi: Podświetlanie 
FALD
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LG BX
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Uwagi: Prawdopodob-
nie zadebiutuje w póź-
niejszym terminie

LG CX
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
48, 55, 65, 77
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LG WX
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary: 65

Uwagi: brak 
potwierdzenia 
obecności na polskim 
rynku

LG ZX
Rozdzielczość: 8K  

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
77, 88 

Uwagi: Ceny od 20 tys. 
euro
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Panasonic – królował w świecie telewizorów, teraz stara się zaoferować 
najlepszy możliwy telewizor pod względem jakości obrazu, 
wykorzystując technologię OLED. Nie inaczej jest z tegorocznym 
topowym modelem HZ2000. To jednak chyba nieco za mało, by 
walczyć na tym coraz trudniejszym rynku. Sprawdźcie jednak, co 
Panasonic zaoferował w telewizorach na rok 2020.

Wszystko o telewizorach Panasonic 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Wszystko o telewizorach 
Panasonic 2020
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Modele z 2020 roku oznaczone są literą H w nazwie – i tak model 
HZ2000 zastępuje GZ2000.

Najważniejsze nowości w ofercie Panasonic
Najważniejszą nowością w telewizorach Panasonic jest model HZ2000, 
tylko w rzeczywistości jest to lekko podrasowany model GZ2000. 
Podobnie jak poprzednik ma on o 20% wyższą jasność od pozostałych 
ekranów OLED na rynku. Poprawki w modelu dotyczą jeszcze lepszego 
dźwięku. Dzięki dodatkowym głośnikom skierowanym do góry rzeczywi-
ście możemy mówić o Dolby Atmos. Jest też Dolby Vision IQ, Filmmaker 
Mode, czyli opcje, które mają zapewnić jeszcze lepsze odwzorowanie 
obrazu. Niestety, telewizor wciąż korzysta z bardzo słabej platformy 
Smart TV. HZ2000 – to referencyjny telewizor OLED w nieco przymałych 
jak na dzisiejsze standardy flagowców rozmiarach 55 i 65 cali.

Innych zaskoczeń, interesujących nowości w ofercie Panasonic niestety 
brak – poza tym, że wszystkie modele wspierają Dolby Vision, a wszystkie 
OLED-y mają tryb Filmmaker.

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Przede wszystkim należy wystrzegać się tanich telewizorów LCD z oferty 
Panasonic. To produkty przygotowane na zlecenie firmy, nie oferują jednak 
dobrej jakości obrazu, w dodatku większość z nich ma tylko 50 Hz, także 
na matrycach IPS. Jeśli zależy nam na telewizorze od Panasonic, to powin-
niśmy wybierać wśród ekranów OLED.

Rekomendowane telewizory Panasonic 2020
HZ2000 – to będzie bez wątpienia genialny telewizor, podobnie jak 
jego poprzednik. Jest to absolutnie referencyjny model. Znajdzie on 
swoje miejsce w studiach filmowych w Hollywood i na całym świecie. 
Praktycznie nie ma telewizora, który tak odwzorowuje kolory. Jeśli 
kochacie kino, chcecie ekran 55 i 65 cali, reszta elementów Was nie inte-
resuje, to będziecie uwielbiać ten telewizor przez wiele lat i zawsze miło 
cieszyć oczy.
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Panasonic 
HX800
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: 60 Hz VA

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:   
40, 50, 58, 65 

Panasonic 
HX900
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: 60 Hz IPS

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
43, 49, 55, 65
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Panasonic 
HX940
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: 120 Hz IPS  
(VA w 75”)

Rodzaj HDMI: 2.0b 
ALLM

Dostępne rozmiary:  
43, 49, 55, 65, 75

Uwagi: Procesor 
HXC, krawędziowe 
podświetlanie, 
opcja podłączenia 
subwoofera

Panasonic 
HZ1000
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b 
eARC/ALLM

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Uwagi: nóżka 
pozwalająca na 
przekręcanie ekranu 
na boki
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Panasonic 
HZ1500
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b 
eARC/ALLM

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Uwagi: Dolby Atmos 
z głośnikami 3.0.2 
i opcją podłączenia 
subwoofera, możliwość 
przekręcenia ekranu 
na boki

Panasonic 
HZ2000
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b 
eARC/ALLM

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Uwagi: system 
audio 3.0.2 140W, 
zaawansowana 
dedykowana matryca 
OLED
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Philips nie miewał się tak dobrze od lat. W rękach TPV od jakiegoś 
czasu są nie tylko telewizory, ale też produkty audio. Rok 2020 
będzie rokiem wskrzeszenia sprzętu audio z kultowej linii Fidelio. 
W telewizorach natomiast niepodzielnie królować będzie Ambilight. 
Oto co Philips przygotował na ten rok.

Wszystko o telewizorach 
Philips 2020

Wszystko o telewizorach Philips 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Tegoroczne modele telewizorów Philips będą oznaczone na końcu cyfrą 
5. I tak Philips OLED 805 zastąpi w ofercie model 804. Nastąpił też skok 
numeracji – seria The Performance to już nie model PUS7334, a PUS8505.

Najważniejsze nowości w ofercie telewizorów Philips
„Ambilight zmienia wszystko” ¬– to hasło było motywem przewodnim 
tegorocznej prezentacji produktowej Philipsa. W końcu ta właśnie funk-
cja jest od lat wyróżnikiem tego producenta i czymś, co rzeczywiście jest 
wartością dodaną do telewizora. W dodatku znajdziemy ją nie tylko we 
flagowych modelach, ale też w średniej półce i modelach budżetowych.

W telewizorach na rok 2020 nie będzie trzęsienia ziemi. Co więcej, w zasa-
dzie nie ma tu produktów, które byłyby w jakikolwiek sposób zaskakujące. 
Na premierę nowego flagowego modelu OLED poczekamy do targów IFA 
w Berlinie, co zresztą nie powinno dziwić, bo genialny 984 z potężnym gło-
śnikiem Bowers & Wilkins dopiero zadebiutował. A Philips pod wodzą TPV 
jest pragmatyczny, co, jak się okazuje, przynosi wymierne efekty dla firmy. 
Zeszłoroczna seria Performance, znana też jako The One, sprzedawała się 
w drugim półroczu 2019 r. o 75% lepiej niż jej poprzednik. Firma notuje 
gigantyczne wzrosty sprzedaży swoich produktów premium, mocno zwięk-
szając swoje udziały rynkowe. Skupiono się na produkcie z półki średniej, 
podczas gdy wszyscy inni producenci promują flagowe produkty, licząc, że 
splendor high-endu spłynie na urządzenia z niższego segmentu.

Ta taktyka będzie kontynuowana również w tym roku – dlatego w ofer-
cie Philipsa trudno wskazać jeden model, mamy natomiast całe portfo-
lio konkurencyjnych urządzeń w swoim segmencie.

Zdecydowanie oferta Philipsa jest zdroworozsądkowa. Nie 

ma tu ekranów 8K, gigantycznych telewizorów. Jednocześnie 

każdy, kto na nie się zdecyduje, otrzymuje świetne 

wykończenie telewizora, Ambilight, stabilnie działającego An-

droida oraz dobry obraz ze wsparciem dla wszystkich popu-

larnych formatów HDR.
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Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Przede wszystkim warto wybierać ekrany z matrycą VA, a nie IPS. To 
m.in. ułatwił Philips, zmieniając 55 cali IPS na 58 VA właśnie w serii The 
Performance. Poza tym szukając taniego telewizora, warto pomyśleć, czy 
chcemy prosty system operacyjny SAPHI, czy też wolimy dopłacić nieco 
więcej do ekranów z Android TV. 

Rekomendowane telewizory Philips 2020
Zdecydowanie oferta Philipsa jest zdroworozsądkowa. Nie ma tu ekranów 
8K, gigantycznych telewizorów. To głównie telewizory ze średniej półki 
i średniej-wyższej. Jednocześnie każdy, kto na nie się zdecyduje, otrzymuje 
świetne wykończenie telewizora, Ambilight, stabilnie działającego Andro-
ida oraz dobry obraz ze wsparciem dla wszystkich popularnych formatów 
HDR. Można więc śmiało wybierać z modeli LCD z serii 8 i 9 lub też sięgnąć 
po ekran OLED.

Philips 7805/7835 
Series PUS7805
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: 60 Hz VA

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary: 43, 
50, 55, 58, 65, 70

Uwagi: System SAPHI
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Philips 8505 
Series PUS8505
Rozdzielczość: 4K 
Matryca: 60 Hz 
VA (najpewniej 
w większości modeli)
Rodzaj HDMI: 2.0b
Dostępne rozmiary: 
43, 50, 58, 65, 70
Uwagi: Następca The 
Performance/The One

Philips 9235
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: 60 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary: 43 

Uwagi: 40 W głośnik 
Bowers & Wilkins 
w podstawie
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Philips 9435
Rozdzielczość: 4K  

Matryca: 60 Hz 

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Uwagi: wbudowany 50 
W soundbar   
Bowers & Wilkins

Philips OLED 
805/855
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
55, 65 

Uwagi: system dźwięk 
2.1, minimalistyczny 
design
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Samsung od 14 lat jest liderem sprzedaży telewizorów. Mając 1/3 rynku 
musi oferować, bardzo szerokie spektrum telewizorów, musi też starać 
się być innowacyjny, aby potwierdzać swoją pozycję. Oferta na rok 
2020 to nowe produkty lifestyle’owe, nowy, bardzo mocny flagowy 
telewizor, ale też odpowiedź na sytuację na rynku tanich telewizorów. 
Przyjrzymy się portfolio telewizorów Samsunga z bliska.

Wszystko o telewizorach Samsung 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Wszystko o telewizorach 
Samsung 2020
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Nowe telewizory Samsunga to które? To te z literką T w nazwie. W roku 
2019 była to litera R. Mamy więc TU8000 oraz Q80T czy Q950TS.

Najważniejsze nowości w ofercie Samsunga
Najbardziej zaskakującą nowością w ofercie Samsung TV 2020 jest SERO, 
czyli bardzo nietypowy telewizor, adresowany przede wszystkim do mło-
dego pokolenia. To, co go wyróżnia, to możliwość obracania. Automatycznie 
obraca się dla treści wideo nagranych w pionie. Mamy więc iście multime-
dialne rozwiązanie, w którym nie konsumuje się zwykłej telewizji, nawet 
serwisów VOD, a wideo z sieci społecznościowych. Przy okazji produkt jest 
niezwykle designerski, ma podstawę z wbudowanym głośnikiem i jest urzą-
dzeniem wolnostojącym. W Polsce pojawi się w następnych miesiącach.

Flagowym modelem jest natomiast Q950T – to QLED 8K, który oprócz 
najwyższej jakości obrazu (poprawionej jeszcze względem Q950T), zyskuje 
designerski wygląd i mocne głośniki. Q950T od frontu jest praktycznie 
bezramkowy, spód ma nieco grubszą ramkę, te po bokach i górze to 
niecałe 2 mm szerokości. Z tyłu, na każdym z rogów ulokowano zestaw 
głośników, dodatkowe głośniki ukryte są również za perforacją po bokach 
ekranu. Wszystko zostało okraszone jeszcze sensorami i odpowied-
nim oprogramowaniem. Na przykład telewizor może automatycznie 
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pogłaśniać dialogi w filmach, gdy domownicy zakłócą nam seans odku-
rzaczem, mikserem czy blenderem. Więcej o telewizorze przeczytacie 
w osobnym tekście. Jako jedna z pierwszych redakcji na świecie mieliśmy 
okazję ten model testować u siebie.

Poza tym Samsung zrewidował swoją linię podstawowych modeli LCD 
LED, poprawiając ich wygląd zewnętrzny. Teraz wyglądają solidniej i smu-
klej. Dodatkowo nawet modele od TU8000 otrzymały tryb Ambient 
do tej pory zarezerwowany dla ekranów QLED. Ambient to wygaszacz 
ekranu, który sprawia, że telewizor ciekawie wygląda w salonie, nawet 
gdy z niego nie korzystamy. Lifestyle’owa seria The Frame, wyglądająca 
jak obraz i dająca dostęp do dziesiątek tysięcy dzieł sztuki z całego 
świata, zyskała nowe rozmiary – 32 i 75 cali.

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Zmianą, która może budzić kontrowersje w ofercie Samsunga, jest skok 
nazewnictwa – tegoroczny model TU8000, wbrew nazwie, nie odpowiada 
serii RU8000 z roku 2019. To raczej następca RU7400. Także QLED Q60T jest 
serią niższą od Q60R, ponieważ posiada zaledwie 60 Hz matrycę. Trzeba 
mieć to na uwadze przy wyborze, jednocześnie śmiało można powiedzieć, 
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że otrzymujemy więcej za mniej. Już w bardzo niskiej serii otrzymujemy 
matrycę wykorzystującą kropki kwantowe. Pierwsze testy Q80T, czyli 
następcy Q70R, przeprowadzone przez Vincenta Teoha z kanału HDTVTest, 
pokazują, że model ten spisuje się wyraźnie lepiej od swojego poprzednika. 
Warto zwracać uwagę przede wszystkim na dwie pierwsze cyfry oznacze-
nia danego modelu – pozostałe są związane m.in. z kolorem ramki lub 
podstawką, ale technicznie to modele bliźniacze.

Rekomendowane telewizory Samsung 2020
Poniżej pokrótce przedstawiłem całą ofertę telewizorów Samsung na rok 
2020. Zanim jednak do niej przejdziecie, już na starcie wskażę kilka modeli, 
na które warto zwrócić uwagę. Jeśli będziecie szukać taniego modelu, to 
wybierajcie pomiędzy seriami TU i Q60T, w zależności od swojego budżetu 
i preferowanej przekątnej. Jeśli zależy Wam na najtańszym modelu z 120 Hz 
matrycą, skuście się na Q70T. Natomiast to model Q80T w tym roku będzie 
pewniakiem, jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości. Chcąc posmako-
wać przyszłości i mieć do czynienia z referencyjnymi parametrami obrazu 
należy skusić się na Q800T. Model Q950T to zaś absolutny top wśród 
tegorocznych telewizorów. Dla fanów designu jest jeszcze seria The Frame 
wyglądająca jak obraz oraz niebanalny, obracany telewizor SERO.

Samsung TU70
Rozdzielczość: 4K  

Matryca: VA 60 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
43, 50, 58, 65, 75
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Samsung TU80
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 60 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
43, 50, 55, 65, 75, 82

Samsung TU85
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 60 Hz

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
43, 50, 55, 65
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Samsung Q60T
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 60 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
43, 50, 55, 58, 65, 75, 85

Samsung Q70T
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
49, 55, 65, 75, 85
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Samsung Q80T
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED (od 55 cali)

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
49, 55, 65, 75, 85

Uwagi: Podświetlanie 
FALD – tylne 
wielostrefowe

Samsung Q90T
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.1 
(niepotwierdzone)

Dostępne rozmiary:  
55, 65, 75, 85

Uwagi: Podświetlanie 
FALD – tylne 
wielostrefowe
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Samsung Q95T
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.1 
(niepotwierdzone)

Dostępne rozmiary:  
55, 65, 75, 85

Uwagi: Podświe-
tlanie FALD – tylne 
wielostrefowe
Moduł One Connect

Samsung Q800T
Rozdzielczość: 8K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
55, 65, 75, 82, 98

Uwagi: Podświetlanie 
FALD – tylne 
wielostrefowe
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Samsung Q950T
Rozdzielczość: 8K

Matryca: VA 120 Hz 
QLED

Rodzaj HDMI: 2.1

Dostępne rozmiary:  
65, 75, 85

Uwagi: Podświetlanie 
FALD – tylne 
wielostrefowe

Samsung 
The Frame
Rozdzielczość: 4K  
(32” – FullHD 1080p)

Matryca: VA 120 Hz 
(w modelach 55, 65, 75”)

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
32, 43, 49, 55, 65, 75
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Firma Sharp ma 108 lat i dość smutno patrzyło się na jej upadek 
w świecie telewizorów, w których byli naprawdę mocni. Nadeszło 
jednak nowe europejskie rozdanie, które jest ofertą dobraną 
na dzisiejsze czasy. Nadchodzący model BN będzie szczególnie 
interesujący.

Wszystko o telewizorach 
Sharp 2020

Wszystko o telewizorach Sharp 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Najważniejsze informacje o telewizorach Sharp
W 2012 r. Sharp oferował ekrany 70-, 80- i 90-calowe, FullHD, ale robiące 
niesamowite wrażenie swoją wielkością. Demonstrował już wtedy pierw-
sze wyświetlacze 8K. Był pierwszy na rynku z komercyjnym ekranem 8K. 
Przegrał rywalizację, lekceważąc kwestie Smart TV czy designu. W Euro-
pie licencja na produkowanie telewizorów trafiła w ramię UMC. Było tam 
kilka ciekawych projektów, nawet odważny włoski design miał zagościć 
w telewizorach. Finalnie Foxconn przejął większościowe udziały w całym 
Sharpie i skupił się też na odzyskiwaniu praw do marki. W ten sposób 
przejął telewizory Sharpa w Europie, a z nim montownie pod Toruniem. 
To właśnie stamtąd wychodzą telewizory na nasz kontynent. 

Końcówka roku 2019 i początek 2020 wniósł wiele nowego do telewi-
zorów Sharpa – przede wszystkim tym nowym jest system Android TV. 
W ten sposób Sharp ustawia się w jednej linii z TCL, Vestelem czy Xia-
omi do walki na rynku takich telewizorów z dużymi możliwościami. Ten 
większy wybór, duża konkurencja to dobry omen na przyszłości. Przede 
wszystkim też znak, że Android TV jest na tyle stabilny, że działa przy-
zwoicie na tych telewizorach.

Oferta Sharpa to właściwie trzy serie telewizorów w różnych wariacjach. 
BJ3, BJ4 lub BN3 i BN5 to modele bliźniacze o innych wersjach stopki czy 
lekko zmodyfikowanym designie. Mamy więc trzy serie BJ, BL i BN. BJ to 
podstawowa seria z Smart TV na Linuksie – te telewizory są naprawdę 
„budżetowe”; seria BL to bardzo przystępne cenowo ekrany wyposażone 
w Android TV, a modele BN to ekrany mogące nieco więcej.

Rekomendując telewizor Sharp, skupiłbym się właśnie na serii 

BN. Ta rzeczywiście ma do zaoferowania widzowi coś ciekawego.
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Sharp BJ
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
40, 43, 49, 50, 55, 65

Uwagi: Smart TV Linux,  
dźwięk Harman/Kardon

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?   
Rekomendowane telewizory Sharp
Rekomendując telewizor Sharp, skupiłbym się właśnie na serii BN. Ta rze-
czywiście ma do zaoferowania widzowi coś ciekawego. Mamy tu zarówno 
Dolby Atmos, jak i DTS:X Virtual przy wykorzystaniu głośników, upłynnianie 
ruchu.  Przy zachowaniu prostej formy i dobrej ceny jest to telewizor, który 
rzeczywiście może przekonać do siebie, biorąc pod uwagę bogatą ofertę 
tanich ekranów z Android TV.

Przegląd oferty Sharp 2020
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Sharp BL
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
40, 50, 55, 60, 65
Uwagi: Android TV

Sharp BN
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
40, 50, 55, 65
Uwagi: Dźwięk 
Harman/Kardon 
z wirtualnym DTS:X 
wsparcie dla Dolby 
Vision i Dolby Atmos
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Ostatni Samuraj – Sony – nie zwalnia tempa i umacnia swoją pozycję 
– producenta telewizorów premium, chcącego wieść prym w zakresie 
innowacji.  Oferta na rok 2020 jest mocna, dobrze skrojona i każdy, kto 
chce kupić telewizor Sony, znajdzie model dla siebie. Przyjrzyjmy się 
zatem tym modelom. 

Wszystko o telewizorach
Sony 2020

Wszystko o telewizorach Sony 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

OBRAZ 124

https://twitter.com/paweloko


Tegoroczne modele Sony zawierają w nazwie literę H lub nie są dodatkowo 
oznaczone żadną literą. W roku 2019 była to litera G. Mamy więc np. XH95, 
następcę XG95.

Najważniejsze nowości w ofercie Sony
W ofercie Sony wciąż topowym modelem pozostaje telewizor 8K ZG9, 
zaprezentowany rok temu. Dołącza do niego tańszy wariant ZH8. Nowo-
ścią jest też 48-calowy ekran OLED A9. Prawdopodobnie jednak oferta 
Sony zostanie powiększona o kolejne modele na jesieni, tak aby powią-
zać ich debiut z konsolą PlayStation 5. Tegoroczne modele są w gruncie 
rzeczy mocnymi następcami zeszłorocznych serii z licznymi popraw-
kami. Na przykład w serii XH95 powłokę poprawiającą kąty widzenia 
wprowadzono też do modeli 65 i 55-calowych. Skupiono się również na 
minimalistycznym designie.

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Przy zakupie telewizorów Sony warto zwrócić uwagę na zastosowane 
matryce, część ekranów korzysta z IPS i 60 Hz. Zdecydowanie warto się-
gnąć po produkty z wyższej półki z matrycami VA i 120 Hz odświeżaniem 
oraz ekrany OLED. Warto zwrócić uwagę na samą jakość wykonania tych 
telewizorów, ich smukłość, elegancję – tym właśnie Sony przykuwa uwagę.

Rekomendowane telewizory Sony 2020
Modelem, który zdecydowanie budzi największą ciekawość, jest ZH8, czyli 75- 
i 85-calowy ekran 8K. Sony, w przeciwieństwie do innych producentów, skupia 
się jedynie na dużych ekranach 8K – tam, gdzie realnie ma to sens. Także seria 
XH95 zapowiada się jako pewniak, biorąc pod uwagę jej parametry.  Ciekawą 
propozycją może być też pozbawiony Android TV podstawowy model X70.

Wszystkie modele z Android TV, tj. od XH80 wzwyż, wspierają AirPlay 2 
oraz HomeKit, obsługują też standardy Dolby Vision i Dolby Atmos.

Oferta na rok 2020 jest mocna, dobrze skrojona i każdy, kto 

chce kupić telewizor Sony, znajdzie model dla siebie.
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Sony X70
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0b

Dostępne przekątne: 
40, 50, 55, 60, 65
Uwagi: podstawowy 
system Smart TV 
oparty o Linuksa

Sony XH80 
i pokrewne 
XH81, XH85
Rozdzielczość: 4K

Matryca: IPS/VA 60 Hz

HDMI: 2.0b

Dostępne przekątne: 
43, 49, 55, 65, 75, 85

Uwagi: Podświetlanie 
Direct LED od 55-cali 
wzwyż, modele 75 
i 85 cali z matrycami 
VA. Model XH85 
posiada podwójny 
tuner z wirtualnym 
DTS:X wsparcie dla 
Dolby Vision i Dolby 
Atmos
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Sony XH90
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 120 Hz 
(typ jeszcze nie 
potwierdzony)
Rodzaj HDMI: 2.1
Dostępne przekątne: 
55, 65, 75, 85
Uwagi: Podświetlanie 
FALD następca XG85, 
ale też zapewne 
świetnego XF90

Sony XH95
Rozdzielczość: 4K

Matryca: VA 
120 Hz z filtrem 
poprawiającym kąty 
widzenia

HDMI: 2.0b

Dostępne przekątne: 
49, 55, 65, 75, 85

Uwagi: brak HDMI 2.1, 
pełne podświetlanie 
FALD Dolby Vision 
i Dolby Atmos
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Sony A8
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary:  
55, 65

Sony A9
Rozdzielczość: 4K 

Matryca: OLED

Rodzaj HDMI: 2.0b

Dostępne rozmiary: 48
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Sony ZH8
Rozdzielczość: 8K 
Matryca: VA 120 Hz 
FALD
Rodzaj HDMI: 2.1
Dostępne rozmiary:  
75, 85
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TCL to kluczowy gracz na globalnym rynku telewizorów. Udowadnia 
swoją pozycję w 2020 r., wprowadzając na rynek telewizory 
wykorzystujące technologię MiniLED. Robi to jako pierwszy producent 
na świecie. Oferta TCL jest jednak znacznie szersza – sprawdźcie sami.

Wszystko o telewizorach 
TCL 2020

Wszystko o telewizorach TCL 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Najważniejsze nowości w ofercie TCL
To właśnie telewizory w technologii miniLED są kluczowe w ofercie TCL, 
przede wszystkim ze względu na zupełną zmianę pozycji TCL na rynku. To 
już nie jest naśladowca, a innowator. Firma, która kiedyś była jedynie pod-
wykonawcą, dziś nadaje rytm, wyznacza trendy i doskonale przewiduje 
przyszłość. Ten producent w końcu zajmuje drugie miejsce na świecie pod 
względem liczby wytwarzanych telewizorów (według danych Sigmantell). 
Przedstawiciele TCL z dużą dozą pewności nie wróżą przyszłości ekranom 
OLED. Rozwijają natomiast technologię miniLED, czyli zaawansowanego 
tylnego podświetlenia ekranów LCD za sprawą małych diod, których z tyłu 
mogą znaleźć się tysiące. Gwarantują tym samym lepszą czerń czy świetny 
efekt HDR. I pierwszy taki telewizor już jest na rynku w postaci modelu 
X10. Kolejny, X91 z rozdzielczością 8K, pojawi się jeszcze w tym roku.

Warto ponadto zaznaczyć, że do polskiej oferty TCL dołączą niebawem 
przystępne telewizory QLED. Wcześniej TCL oferował ekrany QLED głównie 
w Azji, pojedyncze modele trafiały do Europy. Teraz i u nas będą dostępne 
dwa bardzo ciekawe modele – producent zapowiada ich premierę już 
w maju. QLED-y z system Android TV, z dźwiękiem od Onkyo i wsparciem 
Dolby Vision? Dla TCL jak najbardziej to możliwe.

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać? Reko-
mendowane telewizory TCL
Ciekawe propozycje TCL zaczynają się już przy 32 calach – możemy mieć 
mały ekran z Android TV. Dalsza oferta firmy to również przystępne 
cenowo ekrany o przyzwoitych możliwościach. Bardzo ciekawy jest model 
EC78 – oferujący szeroką paletę barw czy dźwięk od Onkyo, a kosztujący 
poniżej czterech tysięcy złotych za wariant 65-calowy. Perełką w ofercie 
jest jednak wspomniany wcześniej X10, który jest pokazem możliwości TCL.

QLED-y z system Android TV, z dźwiękiem od Onkyo i wsparci-

em Dolby Vision? Dla TCL jak najbardziej to możliwe.
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EP64
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 50, 55, 65

EP66
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 50, 55, 65, 75

Uwagi: dwie wersje 
kolorystyczne czarna 
i biała
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EP68
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz VA

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
50, 55, 65

EC78
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz VA

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
55, 65
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C81
Rozdzielczość: 4K
Matryca: 120 Hz QLED 
VA
HDMI: 2.0
Dostępne przekątne: 
55, 65, 75
Uwagi: głośniki Onkyo

X10
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 120 Hz   
QLED VA

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
65

Uwagi: Technologia 
MiniLED

C71
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz QLED 
VA

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
50, 55, 65

Uwagi: dwa tryby 
rozstawu podstawy 
(szeroki i wąski)

ES5
Rozdzielczość: FullHD

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
32, 40

X91
Rozdzielczość: 8K

Matryca: 120 Hz

HDMI: brak danych

Dostępne przekątne: 
75

Uwagi: debiut w   
3. kwartale 2020 r.
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Co mają ze sobą wspólnego te trzy legendarne japońskie marki? Za 
produkcję telewizorów z ich logo odpowiada turecki Vestel. To jeden 
ze światowych potentatów na rynku produkcji AGD i RTV, śmiało 
można mówić, że to taki Foxconn Bliskiego Wschodu. W Polsce oferują 
sporo produktów AGD, ale też bardzo ciekawą gamę telewizorów i to 
im warto się przyjrzeć.

Wszystko o telewizorach Toshiba, JVC i Hitachi 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Wszystko o telewizorach 
Toshiba, JVC i Hitachi 2020

OBRAZ 135

https://twitter.com/paweloko


Najważniejsze nowości w ofercie Vestel
Nowości Vestela na nasz rynek zostały zapowiedziane na targach IFA 
2019 w Berlinie. Istotą zmian w ofercie jest wprowadzenie systemu 
Android TV. Co ważne wszystkie telewizory, które trafiły na rynek z sys-
temem Android 9.0, będą miały wsparcie do systemu Android 12. Czyli 
kupując telewizory naprawdę przyzwoite cenowo, mamy wieloletnie 
wsparcie.  Ekrany te wspierają również Dolby Vision, co przy tanich tele-
wizorach rzeczywiście sprawia, że efekt HDR jest zauważalny.  Ceny tele-
wizorów nie przekraczają 2799 zł, a zaczynają się od 1299 zł. 

Na co zwrócić uwagę, by dobrze wybrać?
Telewizory z oferty Vestel to przyzwoite modele podstawowe, przy czym 
w 2020 r. w tej podstawie dostajemy dużo i jest to też więcej niż w wielu 
konkurencyjnych modelach, zwłaszcza firm no-name. To 60 Hz ekrany 
z różnymi matrycami. Obraz jest tu dobry w tej klasie, nie należy ocze-
kiwać fajerwerków, ale też w tych modelach otrzymujemy na przykład 
17–26 ms input lag, spokojnie więc można na nich grać w gry. 

Rekomendowane telewizory Toshiba, JVC i Hitachi
Do mnie przede wszystkim przemawia design telewizora JVC VA6900, ale też 
Toshiba serii UA3. W obu znajdziemy też głośniki Onkyo. To telewizory za roz-
sądne pieniądze.

Toshiba UL3
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 39, 50, 55, 58, 65
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Toshiba UL5
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 49, 55, 65

Uwagi: Linux 
– z dostępnością do 
większości VOD (bez 
Player i HBO Go)

Hitachi HAK6150
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne:  
43, 50, 55, 65
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JVC VA6900
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 50, 55

JVC VU6900
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 55

Uwagi: Linux 
– z dostępnością do 
większości VOD (bez 
Player i HBO Go)
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Telewizory Xiaomi są wreszcie dostępne od kwietnia w polskiej 
dystrybucji. Można je kupić w popularnych sieciach, a nawet 
u operatorów telefonicznych. Ich ceny zaczynają się od 899 zł. Oferta 
jest jednak skromna, za to wydaje się interesująca. Oto wszystko 
o dostępnych w Polsce ekranach Xiaomi.

Wszystko o telewizorach 
Xiaomi 2020

Wszystko o telewizorach Xiaomi 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Co musisz wiedzieć o telewi-
zorach Xiaomi?
Premiera telewizorów Xiaomi na naszym 
rynku to ciekawe wydarzenie dla branży 
RTV. Tej marki brakowało, a cieszy się dużą 
popularnością w innych segmentach. Xiaomi 
w Polsce ma wręcz swoją rzeszę wiernych 
zwolenników. To tanie telewizory i nie należy 
po nich spodziewać się nic nadzwyczajnego, 
mają ograniczone ustawienia obrazu, ogra-
niczone możliwości wyświetlania dobrego 
obrazu. Oferują jednak upłynnianie ruchu, 
wspierają dźwięk Dolby Audio i DTS-HD. Są 
wreszcie napędzane system Android TV 9.0.

Czy warto kupić telewizor 
Xiaomi?
To nie jest oczywiste pytanie. Ekrany Xiaomi 
są tanie, ale też mają konkurentów chociażby 
ze strony produktów Vestela (Toshiba, Hitachi, 
JVC), w podobnych cenach kupimy też spraw-
dzone ekrany LG i Samsung. Bardzo szeroką 
gamę telewizorów ma też inny chiński produ-
cent – TCL. Jeśli to będzie świadomy wybór, to 
na ekranie Xiaomi raczej się nie zawiedziecie. 
Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że to 
nie są telewizory, które w jakikolwiek sposób 
wyróżniają się na tle innych tanich telewizo-
rów. Przynajmniej na razie, na rynku europej-
skim, nie są przełomem. 

Premiera telewizorów Xiaomi na 

naszym rynku to ciekawe wydarzenie 

dla branży RTV.
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Xiaomi Mi LED 
TV 4S
Rozdzielczość: 4K

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
43, 55

Xiaomi Mi LED 
TV 4A
Rozdzielczość: FullHD

Matryca: 60 Hz

HDMI: 2.0

Dostępne przekątne: 
32
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Dekadę temu wciąż wielu fanów wysokiej jakości obrazu nie wierzyło 
w zmierzch telewizorów plazmowych. Po trzech latach zakończono ich 
produkcje. Tak i teraz trudno jeszcze uwierzyć w koniec telewizorów 
OLED. Tymczasem idzie nowe, lepsze, wydajniejsze i ciekawsze. Mowa 
o miniLED, technologii, która wkrótce pojawi się w wielu urządzeniach, 
a już teraz zagościła do telewizora TCL X10.

Czas na miniLED – technologia przyszłości już jest w sklepach  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czas na miniLED 
– technologia przyszłości już jest w sklepach
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Czym jest miniLED? 
To kolejna generacja podświetlania telewizorów LCD. Na tylnej ścianie tele-
wizora X10 zamontowano 15 tysięcy diod, które tworzą 768 stref lokalnego 
wygaszania. To już więcej niż w przypadku aktualnie stosowanych najbar-
dziej zaawansowanych systemów tylnego podświetlania, gdzie tych stref 
jest maksymalnie 500, często jednak jest ich jeszcze mniej. Więcej stref 
oznacza lepsze zarządzanie wygaszaniem, co się przekłada na lepszą czerń, 
brak efektów halo (łuny przy jasnych obiektach na czarnym tle), lepszych 
efektach HDR. W niedalekiej przyszłości TCL chce jeszcze bardziej zagęścić 
liczbę diod umieszczonych za matrycą, by stref było ponad 2500. Już teraz 
miniLED oferuje dwukrotnie wyższą jasność niż telewizory OLED. 

Jakie przewagi ma technologia miniLED?
MiniLED nie cierpi na wszelkie wady technologii OLED – czyli chociażby 
zjawisko wypalania. Zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy zwiększyła się 
oglądalność kanałów informacyjnych, użytkownicy OLED mogli odkryć, że 
niestety telewizory te, choć świetnie radzą sobie w kinowych warunkach, 
to przy treściach z elementami statycznymi mogą ulec usterkom, choćby 
pozostawieniu powidoków. Ekrany OLED mają też ograniczaną jasność, 
z trudem udaje się uzyskać na małym wycinku ekranu do 1000 nitów. Tu 
ekrany LCD radzą sobie lepiej, a miniLED sprawia, że efekty HDR mogą 
wyglądać jeszcze lepiej i być bardziej szczegółowe, pozbawione poświat 
i innych wad typowych dla ekranów LCD. Technologia miniLED nie jest też 
ograniczona rozmiarami ekranu oraz kosztami. Jeszcze w tym roku TCL 
zaprezentuje ekran 75-calowy, a spokojnie można produkować seryjnie 
również większe ekrany. 

Co istotne jesteśmy dopiero na początku przygody z technologią miniLED. 
Gdy w kolejnych latach będzie można zwiększać zagęszczenie diod, jesz-
cze bardziej je miniaturyzować i optymalizować koszty, technologia ta ma 
spore szanse stać się masowym hitem. O tym, że miniLED jest niezwykle 
przyszłościowym rozwiązaniem, świadczyć powinno także zainteresowa-
nie pewnej sadowniczej firmy z Kalifornii – wiele źródeł wskazuje na to, 
że kolejna generacja tabletów i laptopów będzie korzystać właśnie z pod-
świetlania miniLED. miniLED to więc nie tylko telewizory, ale cały przekrój 
wyświetlaczy na rynku elektroniki konsumenckiej.
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TCL X10 – pierwszy taki telewizor na świecie 
Miałem już okazję korzystać z TCL X10 – to telewizor, który budzi ciekawość 
nie tylko ze względu na technologię miniLED. Ta gwarantuje wysokiej klasy 
obraz, z niezłą czernią, świetnym kontrastem. Doskonałe odwzorowanie 
kolorów jest zasługą powłoki QLED, za płynność ruchu odpowiada matryca 
120 Hz. W podstawie telewizora znalazł się duży soundbar stworzony wspól-
nie z Onkyo, oferujący dźwięk 2.2 – czyli mamy tu realne efekty Dolby 
Atmos. TCL X10, podobnie jak wszystkie inne telewizory TCL z tegorocznej 
oferty producenta, korzysta z system Android TV 9.0, a otrzymujemy zapew-
nienie, że system ten zostanie też zaktualizowany do Android 12 w przyszło-
ści, gdy takowy zostanie wprowadzony. Jest to więc zakup na lata.

Do tej pory na rynku europejskim TCL zyskał uznanie konsumentów na 
rynku ekranów ze średniej półki i tańszych. Użytkownicy cieszą się, że za 
atrakcyjną cenę otrzymują sporo funkcji do tej pory niedostępnych, na 
przykład rozbudowane głośniki jak w modelu EC78. Teraz model X10 jest 
drogą do ekstraligi – to produkt, który udowadnia ambicje firmy. X10 bez 
kompleksów staje w szranki z głównymi konkurentami i pokazuje, że tech-
nologia miniLED jest jedną z technologii wyświetlaczy w nadchodzącej 
przyszłości. Jeśli chcesz być pionierem, to warto dać mu szansę.

Tekst powstał przy współpracy z firmą TCL.
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Do trzech razy sztuka, ale jak można się trzy razy tym samym 
zauroczyć i to jeszcze zaledwie kawałkiem elektroniki. Jak widać 
można – wystarczy zobaczyć go trzy razy w ciągu czterech miesięcy 
i wreszcie powiesić go na ścianie. Samsung Q950T – to sprzęt, który 
naprawdę zachwyca i to na kilka sposobów.

Pierwsze trzecie wrażenie – Samsung QLED 8K Q950T  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Pierwsze trzecie wrażenie 
– Samsung QLED 8K Q950T
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Ten pierwszy raz
Co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas, ale nie dotyczy to wydarzeń 
na CES. Targi CES to mekka świata technologii i bardzo możliwe, że 
w tym roku jedyna tak duża impreza, która się odbyła. Tam właśnie po 
raz pierwszy ujrzałem Q950T. Jak to zwykle na targach bywa, nawet gdy 
jest to specjalna konferencja prasowa, można jedynie zobaczyć telewi-
zor, a raczej jego prototyp, bez sprawdzenia jego realnych możliwości. 
To był więc ten moment, gdy można było się mu przyjrzeć, zobaczyć 
efektownie wyglądające ramki, a raczej ich brak, tylne ulokowanie gło-
śników czy perforacje na bocznych krawędziach obudowy. Już wtedy 
było pewne, że będzie to jeden z najładniejszych i technicznie najcie-
kawszych telewizorów na rynku.

Ten drugi raz
Malta, moja ostatnia podróż przed epidemią, wizyta na Samsung Forum, 
gdzie przyglądałem się przede wszystkim nowościom koreańskiego 
producenta z zakresu AGD (tego AGD produkowanego także w Polsce). 
Nie zabrakło jednak telewizorów, wszystkich tych, które trafią do sprze-
daży w 2020 roku w tym właśnie Q950T. Tutaj był czas, by nieco dłużej, 
nieco spokojniej skupić się nie tylko na wyglądzie, ale też dźwięku. Po 
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raz kolejny usłyszałem dźwiękowe demo 
z Q950T – jak grają jego głośniki oraz jak 
działa Q-Symphony, czyli połączenie głośni-
ków telewizora z soundbarem. To działa, to 
słychać i to robi znaczącą różnicę w odbio-
rze dźwięku. Ale to nie wszystko – Q950T 
dostosowuje dźwięk inteligentnie do oto-
czenia i jest w stanie wyciągnąć dialogi, 
gdy ktoś z naszych domowników odpala 
odkurzacz. Zostałem kupiony – dźwiękiem 
i designem.

Ten trzeci raz
W 2011 roku pierwszy raz zawodowo testo-
wałem telewizor – miał 46 cali i był jednym 
z flagowych modeli. Teraz pierwszy model 
w 2020 roku, który testuję, ma ich 85 i tuż 
przed Wielkanocą zawisł w moim salonie. 
A Q950T zresztą nie występuje w mniejszym 
rozmiarze niż 65 cali. To doskonale poka-
zuje, jak urosły telewizory.  Większość z Was, 
gdy go zamówi, nie wyjmie go z pudełka 
– zresztą nie pchajcie się do tego, niech 
zrobią to za Was osoby odpowiedzialne 
ze sklepu, zwłaszcza gdy zamówicie ten 
większy rozmiar. Moje doświadczenie z wie-
szaniem tego telewizora na ścianie sprawia, 
że muszę użyć słowa majestatyczny. Tak, 
ten telewizor w każdym swym calu jest po 
prostu majestatyczny. Jego smukłość, jego 
fantastyczne wykończenie, ten praktycz-
nie bezramkowy front to wszystko robi 
fenomenalne wrażenie.  Jednocześnie, jeśli 
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nie macie przeszkód, by postawić go na szafce, zróbcie tak; wtedy pre-
zentuje się jeszcze lepiej, zwłaszcza w tym gigantycznym, 85-calowym 
wariancie. I zdecydowanie nie bójcie się takiego rozmiaru – poza ceną 
nie ma w nim nic strasznego. Jest za to świetne doświadczenie.

O możliwościach tego telewizora wspomnę w przyszłości w kompletnej 
recenzji. W telewizorach Samsung 2020 odświeżono interfejs systemu 
Tizen, wzbogacono tryb ambient, rozszerzono możliwości inteligentnych 
trybów dźwięku i obrazu. Jest tego naprawdę sporo.

Teraz zatrzymam się na tym trzecim zauroczeniu, jakim są filmowe 
seanse. Po pierwsze wynika to w dużej mierze z rozmiaru. Przesiadka 
z 75 cali na 85 cali jest zauważalna, a co dopiero, jeśli do tej pory 

Q950T dostosowuje dźwięk inteligentnie do otoczenia i jest 

w stanie wyciągnąć dialogi, gdy ktoś z naszych domowników 

odpala odkurzacz.
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używaliście jeszcze mniejszego telewizora. 
Naprawdę warto tego posmakować. Jeśli 
85 cali jest jednak za duże, to podobne 
doświadczenia zapewne będziecie mieć 
też przy 65 i 75 calach w swoich salonach. 
Q950T to ekran o bardzo wyśrubowanych 
możliwościach technicznych, śmiało można 
powiedzieć, że to najbardziej zaawansowany 
ekran LCD, jaki trafił na rynek konsumencki. 
Mamy więc szersze kąty widzenia mimo 
matrycy VA, jest świetna, prawdziwa czerń, 
rewelacyjny kontrast i niesamowita jasność, 
sprawiająca, że w dzień ogląda się na nim 
bardzo przyjemnie, nocne seanse natomiast 
przebijają wrażenia z każdego kina, zwłasz-
cza efekty HDR.

Ostatnie dni spędziłem na prawdziwej 
kinowej uczcie – płyty Blu-ray z filmami 
„Parasite”, „Boże Ciało”, „Ojciec Chrzestny”, 
odtworzyłem „Gwiezdne Wojny” w 4K, zoba-
czyłem „Dunkierkę” na UHD Blu-ray. Duży 
ekran, świetne parametry – doskonałe źró-
dło tego, co cieszy oczy.

Jednocześnie Q950T to telewizor uniwer-
salny i to jest niezwykle ważne. Weźmy 
przykład seriali animowanych na Disney 
Junior (nadawanym w SD) czy różnej jakości 
filmików na YouTubie. Pomimo że ekran jest 
naprawdę duży, to upscaling z wykorzysta-
niem AI działa świetnie. Podobnie zresztą 
jak to było w Q950R. Oczywiście, widać 
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mankamenty, ale nie są one tak drastyczne, jakby mogły być. Jakość 
kanałów SD w Polsce jest tragiczna. Mimo wszystko na tak dużym ekra-
nie można je oglądać bez skrzywienia. A telewizor ma być do wszystkich 
treści, nie tylko pięknych, referencyjnych materiałów i dem puszczanych 
w sklepie.

Q950T – jest dla mnie jak Ferrari czy inny obiekt pożądania, na którego 
widok zawsze serce bije szybciej. Obiekt zachwytów, obiekt wzbudza-
jący szacunek i cieszący oczy.  W dodatku nie jest pozbawiony sensu, 
to w pełni produkt użytkowy dla całej rodziny. Tyle z wrażeń, konkrety 
wkrótce na imagowym www.

Mamy więc szersze kąty widzenia mimo matrycy VA, jest 

świetna, prawdziwa czerń, rewelacyjny kontrast i niesamowita 

jasność, sprawiająca, że w dzień ogląda się na nim bardzo 

przyjemnie, nocne seanse natomiast przebijają wrażenia 

z każdego kina, zwłaszcza efekty HDR.
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Ponad 10 lat temu na telewizorach zaczęły pojawiać się pierwsze 
aplikacje; początkowo przypominało to próbę uczynienia z telewizora 
dużego tabletu. Obecnie Smart TV to po prostu okno na świat 
– telewizja bez kabla. Jednocześnie to jedna z najciekawszych batalii 
związana z systemami operacyjnymi.

Rzecz o Smarcie 
– czyli co z tym Smart TV?

Rzecz o Smarcie – czyli co z tym Smart TV?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

OBRAZ 151

https://twitter.com/paweloko


Rynek komputerów ma jasny podział: Win-
dows, długo długo nic – macOS i Linux. 
Rynek mobilny to Android i iOS. W świecie 
Smart TV natomiast jest silny Tizen, gdzie 
Samsung ma około 30% udziałów w rynku 
telewizorów, mocny WebOS dostępny na 
telewizorach LG oraz coraz szerzej dostępny 
Android TV. Do tego dochodzą systemy 
autorskie, jak SHAPI Philipsa oraz Apple 
tvOS, ale też FireOS od Amazon i RokuOS. 
Na dodatek w Chinach właśnie zadebiuto-
wały telewizory Huawei z system Harmo-
nyOS. Rozdrobnienie rynku jest spore. 

Rywalizacja na rynku Smart TV na początku 
pogrążyła wielu japońskich producentów, 
z których tak naprawdę tylko Sony wyszedł 
obronną ręką. Pogrążyła niszowych graczy jak 
Loewe czy Bang&Olufsen. Wszak telewizor 
zaczął oznaczać coś więcej niż tylko dobry 
obraz w odpowiednio ubranej obudowie. 
Także software stał się niezwykle istotny. 

Czy teraz to, jaki system Smart TV wybierzemy, 
ma znaczenie? Tak, jak najbardziej. Wciąż kwe-
stia dostępności i jakości aplikacji na poszcze-
gólnych systemach ma znaczenie, choć 
sytuacja nieco się ustabilizowała. Android TV, 
WebOS i Tizen są traktowane niemal na równi, 
nieco gorzej jest z tvOS zwłaszcza w Polsce, 
a jeszcze słabiej wypadają linuksowe sys-
temy w tanich telewizorach. Przy czym i tam 
producenci starają się zapewnić dostęp do 
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kluczowych serwisów streamingowych. Nadal jednak warto się upewnić, czy 
wszystkie aplikacje, na których nam zależy, są dostępne.

To, jaki system wybierzemy, jest w dużej mierze powiązane z tym, jaki 
ekran wybierzemy. W przypadku Samsunga i LG możemy liczyć na dobrą 
płynność działania systemu, niezależnie czy będzie to model budżetowy, 
czy flagowy. Oczywiście, prędkość się różni, ale mówimy o dużej stabilno-
ści. System Android TV został znacząco poprawiony i wraz z lepszymi pro-
cesorami w telewizorach, większą liczbą pamięci RAM działa coraz lepiej 
także na budżetowych ekranach, które coraz częściej z niego korzystają. 
Niestety, nie wszędzie działa to równie dobrze. W niektórych modelach 

W świecie Smart TV jest silny Tizen, mocny WebOS oraz coraz 

szerzej dostępny Android TV. Do tego dochodzą systemy autor-

skie, jak SHAPI Philipsa oraz Apple tvOS, ale też FireOS od Ama-

zon i RokuOS.
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uruchomienie telewizora trwa kilkanaście sekund, a czasami dłużej. Z roku 
na rok jest coraz lepiej, coraz stabilnej, choć sam interfejs Android TV 
pozostawia wiele do życzenia względem tvOS, WebOS, Tizena, a nawet 
SAPHI. Ma to się zmienić w przyszłości, a wszyscy producenci zapowiadają 
aktualizację systemu Android także na obecnych telewizorach.

Temat aktualizacji Smart TV niestety również jest 
dramatem. Większość producentów porzuca swoje 
telewizory, nie dając im nowych wersji oprogra-
mowania po roku, wprowadzając je jedynie do 
nowych modeli. Inni aktualizują telewizory latami, 
przy czym nie chodzi o długie wsparcie, a o fakt, że 
zapowiedziane w styczniu aktualizacje pojawiają się 
rok później w lutym. 

Smart TV to niezwykle ważny element telewi-
zora, który powinien być też centralnym punktem 
naszego inteligentnego domu. Niestety, nie ma na 
rynku systemu idealnego. Tizen świetnie wygląda, 
jest szybki, zawiera dużo aplikacji, ale też nie rozwija 

Czy teraz to, jaki system 

Smart TV wybierzemy, ma 

znaczenie? Tak, jak naj- 

bardziej. Wciąż kwestia 

dostępności i jakości ap-

likacji na poszczególnych 

systemach ma znaczenie, 

choć sytuacja nieco się 

ustabilizowała.
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się tak dynamicznie pod względem aplikacji, jak kiedyś, a poza serwisami 
VOD nie ma pomysłu na nowe aplikacje. W dodatku nie ma tam wsparcia 
dla Apple HomeKit czy sterowania w języku polskim (za to teraz pojawia 
się Google Assistant). LG WebOS – ma bardzo kolorowy interfejs, jest tu 
pełno monitów, wiele elementów wygląda jak reklama, ale także ten kata-
log aplikacji przestał się dynamicznie rozwijać. Android TV – dalej miewa 
problemy ze stabilnością, interfejs jest nieadekwatny do 2020 r. tvOS 
– wymaga zewnętrznego urządzenia, nie ma pełnej Siri, również i tu aplika-
cje stanęły w miejscu.

Przed Smart TV jeszcze dalsze lata zmian – być może nawet dojdzie do 
przetasowań na rynku. Niektórzy może wycofają się z Androida albo, wręcz 
przeciwnie, Android TV opanuje rynek całkowicie. Dużą rolę może odegrać 
też wszechobecna aplikacja Apple TV. 

Podczas gdy systemy mobilne dojrzały, Smart TV wciąż jest nieokiełzna-
nym nastolatkiem. Sprawiającym problemy i producentom, i dewelope-
rom, i samym użytkownikom. To jednak on jest przyszłością telewizji. Kable 
w telewizorach wkrótce znikną, a wszystko będzie dostępne przez sieć 
i specjalnej aplikacje. 
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TCL to potentat w świecie telewizorów, z jego możliwości korzystają inne 
marki, z fabryki w Żyrardowie wyjeżdżają telewizory dla całej Europy. 
Firma nie boi się odważnych eksperymentów, jak choćby pierwszego na 
rynku ekranu mini LED. Jednak kluczowym segmentem są telewizory 
tanie i te ze średniej półki. Właśnie przetestowałem model EC78, będący 
średniakiem, ale dla tych, którzy chcą czegoś więcej. Oto, jaki jest TCL 
EC78 – 55-calowiec za mniej niż 3000 złotych.

TCL EC78 
– nowe oblicze taniego telewizora

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

TCL EC78 – nowe oblicze taniego telewizora  |  Paweł Okopień
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Moja opinia o produktach TCL do tej pory nie była najlepsza. Przez lata 
nie wierzyłem w to, że TCL jest w stanie stać się równym graczem dla 
koreańskich i japońskich producentów. Wiele modeli radziłem omijać 
szerokim łukiem i współczułem ich nabywcom. Mamy koniec roku 2019, 
na sklepowych półkach pojawił się model EC78 wyceniany na mniej niż 
3000 złotych i wreszcie jest to telewizor TCL, który mogę z całą pewno-
ścią zarekomendować. Nie obywa się to bez „ale”, jednak uważam to za 
spory sukces firmy i naprawdę potężny skok jakościowy względem modelu 
C70 z 2017 roku, którego jest następcą.

EC78 po pierwsze jest telewizorem nieźle wykonanym, plastiki nie odstra-
szają, wbudowany soundbar z logo Onkyo nie wygląda odpustowo. Jest 
dobrze, a w dobie obniżania standardów przez dużych graczy, nawet bar-
dzo dobrze. Trzeba zwrócić uwagę na to, że EC78 korzysta z matrycy VA, 
gwarantując tym samym naprawdę niezły kontrast oraz akceptowalną 
czerń. Niestety podświetlanie tego modelu pozostawia trochę do życze-
nia. Poświaty są widoczne, mimo że telewizor stara się robić wszystko, aby 
w ciemnych scenach telewizor naprawdę był ciemny. 
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Generalnie co do jakości obrazu w TCL EC78 trudno mieć jakieś większe 
uwagi. Jest lepiej niż w typowym telewizorze w tej klasie. Mamy tutaj 
widoczny efekt HDR z jasnością sięgającą nawet 400 nitów (według testów 
HDTVPOLSKA), jest input lag na poziomie poniżej 10 ms, jest szeroka paleta 
barw. Naprawdę treści z Netfliksa w Dolby Vision, czy po prostu 4K wyglą-
dają na tym telewizorze przyjemnie. Treści z kanałów telewizyjnych gorzej, 
ale sam jestem rozpieszczony już przez telewizor znacznie wyższej klasy, 
upscalujacy treści w znacznie lepszy sposób. Jako mocny model w swym 
segmencie TCL EC78 spisuje się pod względem obrazu przyzwoicie. To 
raczej telewizor dla tych, którzy oglądają sporo seriali w serwisach stre-
amingowych, szukają przyzwoitego i taniego telewizora do gier oraz spora-
dycznie oglądają klasyczną telewizję.

Największe postępy w ostatnich latach TCL wykonał w dwóch kwestiach 
– pilotach oraz sprawności systemu Android TV. W zestawie otrzymujemy 
dwa piloty, które po pierwsze fajnie leżą w dłoni, po drugie wyglądają 
nowocześnie, po trzecie szybko reagują na komendy. Tak samo jest z syste-
mem Android TV, który co prawda nie jest demonem prędkości, aplikacje 
potrafią ładować się naprawdę długo, ale działa stabilnie, uruchamia się 
szybko (w modelu C70 było to ponad 40 sekund), gdy aplikacja jest uru-
chomiona, wybór filmu, wyszukanie treści następuje momentalnie. Z racji 
na duże możliwości systemu Android TV wydaje się, że można wybaczyć 
pewną ociężałość kosztem lepszych rozwiązań. 

EC78 radzi sobie też bardzo dobrze z dźwiękiem. Tutaj te frontowe gło-
śniki, będące czymś pokroju prostego soundbara, są strza-
łem w dziesiątke. Dla użytkowników, którzy 
kupują świadomie taki model, 
to z pewnością 

OBRAZ 158



wystarczający dźwięk na co dzień. Jest on czysty, z lekką domieszką basu. 
Słychać też różnicę w ścieżce stereo/5.1/ a Dolby Atmos. Niestety, Dolby 
Atmos nie uświadczymy w aplikacji Netflix. Choć oczywiście logotyp Dolby 
Atmos tak jak w wielu innych produktach, nawet iPhone’ach, jest umiesz-
czany na wyrost i zbytecznie. Prawdziwe efekty uzyskuje się na zupełnie 
innej klasy urządzeniach.

Nie podchodziłem do testów EC78 w sposób entuzjastyczny, mając 
w pamięci dość wątpliwą przyjemność obcowania z produktami poprzed-
niej generacji. Teraz sytuacja znacząco się odmieniła. EC78 jest produk-
tem dobrym, dostarczającym wszystko to, co producent obiecuje i to jest 
istotne. Problem jednak w tym, że EC78 nie jest konkurencyjny cenowo 
w stosunku do swoich rywali. Musi się mierzyć z nimi bezpośrednio. TCL 
pokazuje jednak, że jest w stanie ciągle ewoluować, tworzyć produkty 
coraz lepsze i ciekawsze. A to już duży plus. Czekam na więcej. Po wcze-
śniejszej dyskwalifikacji w moim mniemaniu, czas na powrót do gry!
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Jakie jest najlepsze źródło filmów? Oczywiście płyty UHD Blu-ray, 
a także standardowy Blu-ray. Do niedawna rekomendowałem zakup 
konsoli jako sposób na najtańszy odtwarzacz płyt nowej generacji. 
Na szczęście na rynku pojawiły się odtwarzacze Panasonic DP-UB150 
i DP-UB450. To właśnie one mogą się stać naszą furtką do świata 
najwyższej jakości dźwięku i obrazu.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czas na UHD Blu-ray – Sprawdzamy nowe odtwarzacze Panasonic  |  Paweł Okopień

Czas na UHD Blu-ray 
– sprawdzamy nowe odtwarzacze Panasonic
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Streaming staje się coraz popularniejszy. Niestety, ani 4K w serwisach takich 

jak Netflix, ani filmy zakupione przez iTunes nie są w stanie dorównać temu, 

co oferują płyty Ultra HD Blu-ray, a nawet często klasyczne płyty Blu-ray. Na 

płycie wydawcy filmów są w stanie umieścić obraz z najmniejszą kompresją 

oraz z zaawansowaną ścieżką dźwiękową. Liczby nie kłamią – weźmy na przy-

kład film „ Aquaman”, którego wydanie UHD Blu-ray to blisko 90 GB, a strumień 

wideo to ponad 50 Mbps. Dla porównania, treści 4K z satelity lub streamingu to 

maksymalnie około 20 Mbps. Dźwięk Dolby Atmos w tym wydaniu ma bitrate 

4027 kbps, maksymalna przepustowość dla Dolby 

Atmos z Netfliksa została ostatnio podniesiona z 448 

kbps do 768 kbps. To wszystko widać na ekranie, filmy 

Ultra HD z płyt prezentują się jak prawdziwe perełki, 

to przeniesienie na domowy ekran tego, jak film widzą 

jego twórcy na referencyjnych monitorach studyjnych 

(warto dodać, że w Hollywood coraz częściej taką rolę 

pełnią telewizory OLED od Panasonic). To na płytach 

4K dostrzeżemy w pełni zalety szerokiej palety barw 

oraz efektu HDR. Płyty pozwolą też w pełni wykrzesać 

potencjał z naszych systemów audio. Tak, to prawda, że 

filmy na UHD Blu-ray nie należą do najtańszych, należy 

je jednak traktować jako vinyle w świecie wideo, refe-

rencyjną jakość dźwięku i obrazu w domowym zaciszu.

Streaming staje się coraz 

popularniejszy. Niestety, 

ani 4K w serwisach takich 

jak Netflix, ani filmy zaku-

pione przez iTunes nie są  

w stanie dorównać temu, 

co oferują płyty Ultra HD 

Blu-ray, a nawet często 

klasyczne płyty Blu-ray. 
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Aby się nimi cieszyć, trzeba mieć je na czym odtwarzać. Format UHD Blu-ray 

jest z nami od 2016 roku, pierwsze odtwarzacze kosztowały ponad 2000 zł, 

a najtańszym okazała się konsola do gier od Microsftu. Teraz sytuacja się 

zmieniła i Panasonic wprowadza urządzenia przystępne cenowo – DP-UB150 
i DP-UB450, które już miałem okazję sprawdzić w praktyce. Pierwszy 
model kosztuje poniżej 699 PLN, drugi nieco ponad 800 PLN i to w chwili 
rynkowej premiery. Dlaczego warto wybrać dedykowany odtwarzacz? 
Przede wszystkim ze względu na prostą i bezproblemową obsługę. 
Otrzymujemy schludne, niewielkich rozmiarów urządzenie, które 
możemy schować w szafce RTV oraz małego pilota, którego zresztą 
zastąpimy pilotem od telewizora, korzystając z protokołu HDMI-CEC. Nie 
wymaga od nas żadnej dodatkowej wiedzy, umiejętności. Podpinamy 
urządzenie do prądu, przewodem HDMI do telewizora lub amplitunera, 
kładziemy płytę na tacce i po chwili cieszymy się filmem.

Panasonic DP-UB150 i DP-UB450 dokładnie takie są. Mamy tu prosty 
interfejs, którego zresztą praktycznie nie musimy dotykać, poza jakimiś 
podstawowymi ustawieniami. Całość jest czytelna i jasna, także dla tych 
mniej zaawansowanych technologicznie. Pilot, choć niezbyt nowoczesny, 
jest w pełni wystarczający. Oba odtwarzacze wspierają większość forma-
tów fizycznych, które pojawiły się na przestrzeni lat. Z tego samego urzą-
dzenia odtworzymy nie tylko najnowsze płyty 4K, ale też naszą kolekcję 
filmów na Blu-ray czy DVD. A także nasze muzyczne płyty CD, łącznie 
z tak „orientalnym” formatem jak DTS-CD. Odtwarzamy też zdjęcia 
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w plikach JPEG, zarówno te zgromadzone na płytach, jak i z pendrive’a. 
Dodatkowo model DP-UB450, po podłączeniu do naszej domowej sieci 
(przewodowo), jest w stanie odtwarzać multimedia z dysków sieciowych. 

Jakie są jeszcze różnice pomiędzy tymi odtwarzaczami? DP-UB150 to 
zdecydowanie model podstawowy, ale też w pełni wystarczający do 
oglądania treści w najwyższej jakości. Model DP-UB450 wyglądem się nie 
różni, za to ma kilka dodatków, które mogą okazać się bardzo przydatne. 
To przede wszystkim wsparcie dla Dolby Vision, dodatkowego formatu 
HDR – podstawowy model wspiera HDR10, HDR10+ oraz HGL. Jeśli więc 
posiadacie lub planujecie zakupić telewizor oferujący Dolby Vision, to 
warto sięgnąć właśnie po ten wyższy model. Drugim ważnym elementem 
jest dodatkowy port HDMI, pozwalający na wydzielenie ścieżki audio do 
soundbara lub systemu kina domowego. To przydatne, gdy mamy starsze 
sprzęty audio, nieprzesyłające dalej do telewizora sygnału 4K.

Jeśli posiadamy nowoczesny telewizor, to warto wykrzesać z niego peł-
nię możliwości. To właśnie oferują nam nowe odtwarzacze UHD Blu-ray, 
które jednocześnie są w przystępnych cenach. Do tego dochodzi też 
dostęp do wszelkich innych multimediów, które zgromadziliśmy przez 
laty na CD, DVD i Blu-ray.

Tekst powstał we współpracy z firmą Panasonic
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Nośniki fizyczne pozostają najlepszym jakościowo i najsolidniejszym 
źródłem treści wideo. Nie są najwygodniejsze, w dobie VOD oglądanie 
filmów z płyty to prawdziwy rytuał. Nie są też najtańsze, ale to właśnie 
tu w pełni możemy rozkoszować się tym, co oferują współczesne 
telewizory. Potrzebujemy jednak odpowiedniego odtwarzacza, a takim 
może być Sony UBP–X800M2.

Sony UBP-X800M2 
– Domowe seanse w wersji High-End

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sony UBP-X800M2 – Domowe seanse w wersji High-End  |  Paweł Okopień
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Jesteśmy świadkami wielkich światowych zmian 
w niemal każdej dziedzinie życia. Rok 2020 zapa-
miętamy na długo. Obok wielkiej globalnej trage-
dii jednym z ciekawych zjawisk jest konieczność 
obniżenia jakości streamingu wideo przez wszyst-
kie najpopularniejsze platformy. Tym samym 
wiosną 2020 r. nie mamy szans na uświadczenie 
4K w streamingu, a jakość w wielu miejscach 
jest zbliżona do DVD, które już dawno powinno 
odejść do lamusa, ale wciąż ma się dobrze. To 
pozwala przypomnieć sobie o płytach. Te zaś, 
dzięki temu, że są fizycznym nośnikiem, nie są 
uzależnione od jakości łącza. Taką jakość, jaką 
zakupiliśmy, taką będziemy już posiadać. 

Możemy wybierać pomiędzy wspomnianym 
przestarzałym DVD, powszechnym Blu-ray z roz-
dzielczością Full HD i wysokiej klasy dźwiękiem 
oraz filmami na płytach UHD Blu-ray. Te są wciąż 
drogie, a liczba tytułów na naszym rynku ogra-
niczona. Natomiast same w sobie dają najlepsze 
doświadczenia z filmowych seansów za sprawą 
rozdzielczości 4K, bogatej palety kolorów oraz 
wsparcia dla standardów HDR (HDR10, Dolby 
Vision). W większości sal kinowych w Polsce nie 
uświadczymy takiej jakości, jaką oferują filmy na 
UHD Blu-ray w połączeniu z dobrej klasy telewi-
zorem i system audio.

Aby móc cieszyć się filmami w najwyższej jakości, 
potrzebujemy oczywiście odpowiedniego odtwa-
rzacza. Przez długi czas w przypadku UHD Blu-ray 
sprzętem pierwszego wyboru był Xbox One S ze 
względu na swoją cenę. Przy czym jest to jednak 
sprzęt o szerszym spektrum zastosowań i jednak 
konsola, choć ma duże możliwości, nie zastąpi 
typowego odtwarzacza. Teraz odtwarzaczy UHD 
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Blu-ray na rynku jest więcej. Pojawiło się kilka sprzętów dość przystęp-
nych cenowo. Są jednak też urządzenia takie jak UBP–X800M2 od Sony, 
które mają być sprzętem dla wymagających.

W czym się ten High-End w Sony UBP–X800M2 objawia? Po pierwsze 
niezwykle solidnym wykonaniem, jest elegancki, minimalistyczny, ale 
też porządny. Sztywna rama obudowy niweluje drgania. Kolejnym ele-
mentem są dostępne z tyłu urządzenia złącza. Mamy do dyspozycji dwa 
porty HDMI. Możemy więc wyprowadzić oddzielnie tor audio. To przy-
datne, gdy na przykład nasze kino domowe nie obsługuje Dolby Vision, 
a telewizor już tak albo gdy chcemy wypuścić obraz na projektor. Gene-
ralnie pole manewru jest znacznie szersze niż z jednym portem HDMI. 
Mamy też cyfrowe wyjście dźwięku coaxial oraz wejście Ethernet do 
przewodowego dostępu do internetu. Odtwarzacz ma też Wi-Fi. Nie ma 
tu pełnego Smart TV, jest jednak dostęp do Netliksa, YouTube’a czy moż-
liwość szybkiej aktualizacji oprogramowania.

W odtwarzaczu Sony nie brakuje wielu ustawień, można więc dopa-
sować konfiguracje pod swoje upodobania. Cieszy wsparcie dla Hi-Res 
Audio oraz odtwarzania plików multimedialnych z dysków USB i dysków 
sieciowych. Wspierane są płyty Blu-ray, także te z 3D, odtwarzane są 

W odtwarzaczu Sony nie brakuje wielu ustawień, można więc 
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matów wideo, audio i foto. 
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płyty CD i SA-CD oraz multum formatów wideo, audio i foto. Mamy więc 
nie tylko odtwarzacz płyt z filmami, ale też odtwarzacz płyt muzycznych 
dla naszego zestawu audio. A w końcu coraz częściej właśnie tych płyt 
CD zgromadzonych przez lata nie mamy na czym odtwarzać, gdy nawet 
w samochodzie nie montuje się już czytników. Tu otrzymujemy domowy 
odtwarzacz najwyższej klasy. Możemy też się posiłkować Bluetooth ze 
wsparciem dla standardów TX i LDAC.

Za odtwarzacz Sony zapłacić trzeba 1299–1499 zł, w zależności od sklepu. 
To nie jest niska cena, jeśli weźmiemy pod uwagę samą kwestię odtwa-
rzania płyt Blu-ray 4K. Jednak jeśli dodamy do tego złącza, możliwości 
odtwarzania różnych formatów z wielu źródeł, samą solidność urządze-
nia – to cena ta zdecydowanie nie odstrasza. To sprzęt dla tych, którzy 
pragną najwyższej jakości dźwięku i obrazu od A do Z, od odtwarzacza, 
przez system audio po telewizor czy projektor. I Sony UBP–X800M2 jest 
właśnie jednym z takich komponentów.
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Bieżący numer, wydanie specjalne, jest o kinie domowym. Ta tematyka 
kojarzy nam się przede wszystkim z telewizorami i soundbarami lub 
innymi systemami audio. Zapominamy o jednym, bardzo ważnym 
elemencie – o odpowiednim umiejscowieniu telewizora, aby móc 
w pełni cieszyć się naszym kinem domowym.

Vogel’s Thin 550 
– obowiązkowy element domowego kina

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Vogel’s Thin 550 – obowiązkowy element domowego kina  |  Dominik Łada
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Telewizor możemy postawić – zazwyczaj ma w zestawie odpowiednie 
nóżki. Jednak pełnię odpowiednich doznań uzyskamy dopiero, gdy go 
umieścimy na odpowiedniej wysokości względem miejsca siedzenia 
i naszych oczu. To zapewni nam tylko specjalne mocowanie na ścianę. 
W tej dziedzinie niekwestionowanym liderem na rynku, od ponad 45 lat, 
jest holenderski Vogel’s, a w moje ręce – a raczej na moją ścianę – trafił 
model Thin 550.

Na rynku jest wybór różnych mocowań na ścianę. Przeważająca większość 
dostępnych modeli jest zdecydowanie prosta. Ja poszukiwałem rozwiąza-
nia, które da mi możliwość delikatnej korekty kąta nachylenia ekranu.

Pełnię odpowiednich doznań uzyskamy dopiero, gdy 

umieścimy telewizor na odpowiedniej wysokości względem 

miejsca siedzenia i naszych oczu. To zapewni nam tylko spec-

jalne mocowanie na ścianę.
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W tej chwili praktycznie każdy 
nowoczesny telewizor, czy to LCD, 
QLED czy OLED, jest cienki. Wręcz 
ultracienki. Wieszając go, chcemy, 
aby jak najbliżej przylegał do 
ściany, żeby zastosowane moco-
wanie nie wpływało na wygląd 
naszego salonu czy pokoju telewi-
zyjnego, jeśli ktoś może sobie na 
taki pozwolić.

Thin 550, jak sama angielska nazwa 
wskazuje, jest cienki. Umożli-
wia montaż telewizora z odstę-
pem zaledwie 3,5 cm od ściany. 
Wszystko to jest możliwe dzięki 
regulowanemu uchwytowi. Uchwyt 
składa się praktycznie na pła-
sko, ramiona chowają się w ramę, 
a całość konstrukcji jest praktycz-
nie niewidoczna dla użytkownika. 
Jednocześnie mocowanie umoż-
liwia nam odchylenie telewizora 
na boki aż o 120° (po 60° w każdą 
stronę) oraz pochylenie w pionie 
o 20°. To jest wyjątkowa i niespo-
tykana na rynku cecha, przy czym 
pochylać całość możemy jedną 
ręką – zawiasy świetnie chodzą, 
jednocześnie dając nam poczucie 
solidności i bezpieczeństwa.

Vogel’s Thin 550 jest dostępny 
w kilku wersjach – M, L, XL i OLED 
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oraz dwóch kolorach – czarnym i białym. Zdecydowałem się na wersję 
XL, bo jest najbardziej uniwersalna. Umożliwia powieszenie telewizora 
o wymiarach od 40 do 100 cali i wadze do 70 kg. To mocowanie zdecydo-
wanie jest najbardziej „przyszłościowe”. Obecnie mam telewizor 55-calowy, 
ale w przyszłości, gdybym zdecydował się na nowszy model, do tego więk-
szy, mocowanie, które już mam na ścianie pozostanie przykręcone.

Wersja XL ma cztery, ultramocne ramiona/zawiasy. Są one w stanie utrzy-
mać nawet najcięższe ekrany. Co ważne, Thin 550 umożliwia łatwe pozio-
mowanie telewizora także po jego montażu i przede wszystkim chowanie 
i uporządkowanie zwisających kabli.

Mocowanie Vogel’s Thin 550 jest atestowane przez niezależną instytucję 
testującą TUV, która potwierdziła w swoich badaniach, że utrzymuje obcią-
żenia trzykrotnie wyższe niż wskazana przez producenta waga maksy-
malna. Dodatkowo mocowanie jest objęte dożywotnią gwarancją. Te dwie 
cechy dosyć mocno mnie przekonują.

Przejdźmy do kwestii montażu na ścianie. Vogel’s sprzedaje nam kom-
pletne rozwiązanie. W zestawie z mocowaniem otrzymujemy komplet 
śrub razem z kołkami oraz… poziomicę. Już sama poziomica jest genial-
nym dodatkiem, tym bardziej, że jest magnetyczna i będzie można ją 

Thin 550, jak sama angielska 
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wykorzystywać do innych celów później. W komplecie znajdziemy też 
bardzo wygodny i przydatny szablon, dzięki któremu precyzyjnie i w łatwy 
sposób będziemy mogli zaznaczyć miejsca do wywiercenia otworów pod 
montaż. Ciekawostką jest aplikacja dla iOS oraz Androida pomagająca nam 
w instalacji mocowania na ścianie. Niezależnie producent na swoim kanale 
na YouTube udostępnia filmy instruktażowe.

Wybór odpowiedniego mocowania na ścianę dla naszego telewizora jest 
kluczowy. Vogel’s, dzięki specjalnemu konfiguratorowi dostępnym na 
stronie www, umożliwia nam znalezienie odpowiedniego mocowania do 
naszego modelu telewizora.

Vogel’s Thin 550 kosztuje normalnie 1699 zł, jednak teraz jest na niego 
przygotowana specjalna promocja i kosztuje 1199 zł. Warto też przejrzeć 
całą ofertę mocowań Vogel’s dostępną w sklepie TopHiFi – na pewno coś 
tam znajdziecie odpowiedniego dla siebie.
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Aktualnie mamy do wyboru wiele serwisów VOD, w których 
możemy oglądać rozmaite filmy i seriale. Wybór stał się tak duży, że 
momentami więcej czasu zajmuje nam wybranie serwisu, a następnie 
przejście przez proponowane tytuły, niż faktyczne obejrzenie tego, 
na co mielibyśmy ochotę. Jaki więc serwis wybrać z całej oferty? Jaki 
może być najbliższy zaspokojeniu naszych potrzeb?

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Wszystko o Netflix, Amazon, HBO Go i Apple TV+  |  Jan Urbanowicz

Wszystko o Netflix, 
Amazon, HBO Go i Apple TV+
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Netflix
To chyba największy gracz na rynku i najbardziej rozpoznawalny ser-
wis, nie tylko nad Wisłą. Wielu osobom Netflix właściwie zastąpił tele-
wizję i nie potrzebują oni niczego więcej, by mieć dostęp do filmów 
i seriali. Serwis oferuje bardzo wiele produkcji oryginalnych, ale jego 
katalog jest również bogaty w inne tytuły.

Aktualnie nie ma okresu próbnego, który jeszcze jakiś czas temu można 
było wybrać. Ceny zaczynają się od 34 zł miesięcznie za najtańszy plan, 

w którym możemy oglądać treści na jednym urzą-
dzeniu. Możemy też wykupić plan Standard, w któ-
rym mamy dostęp do jakości HD i możliwości 
oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie. 
Jest to koszt 43 zł. „Full opcja” to w przypadku 
Netfliksa koszt 52 zł i w ramach tego mamy dostęp 
do treści w jakości UHD oraz do oglądania na czte-
rech urządzeniach w tym samym momencie. Jest 
to rekomendowany plan dla wszystkich, którzy 
posiadają w domu telewizory 4K.

Netflix posiada aplikacje na wszystkie dostępne 
systemy operacyjne (desktopowe oraz mobilne), 
a także na systemy dostępne w telewizorach czy 
konsolach. Na urządzeniach mobilnych możemy 
pobierać tytuły na dysk i oglądać je offline.

Amazon Prime Video
Kolejny ważny gracz na rynku, choć do Polski 
wszedł później niż Netflix. W ofercie Prime Video 
znajdziemy również wiele produkcji oryginalnych 
oraz spory katalog innych filmów i seriali.

W momencie zapisania się do usługi, mamy do dyspozycji miesięczny 
okres próbny, po którego zakończeniu musimy zapłacić 5,99€ mie-
sięcznie. W tej cenie możemy oglądać materiały na trzech urządze-
niach jednoczenie oraz pobierać je na swoje urządzenia przenośnie 
takie jak telefony czy tablety. Wybrane filmy i seriale dostępne są 
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w jakości UHD – mowa tu przede wszystkim o produkcjach oryginalnych 
od Amazona.

HBO Go
Jest to jednocześnie najlepszy i najgorszy serwis streamingowy z dostęp-
nych. Najwięcej do życzenia pozostawia jakość samego streamingu, która 
momentami daleka jest od HD, nie mówiąc już o UHD. Jednakże same pro-
dukcje HBO to olbrzymia jakoś pod kątem realizacyjnym, scenariuszowym 
i aktorskim. Stosunek ilości i jakości produkcji jest tu nieporównywany 
z innymi platformami. Pierwotne hasło HBO „It’s not TV, it’s HBO” jest wciąż 
aktualne. Osobiście, gdyby jakość samego streamingu byłaby na lepszym 
poziomie, to mógłbym zostać tylko przy tej platformie.

W ofercie HBO Go znajdziemy przede wszystkim seriale i filmy produkcji 
samego HBO (również też sprzed dwóch dekad) oraz inne nowości. 

Po rejestracji mamy do dyspozycji bezpłatny siedmiodniowy okres 
próbny, a po którym przyjedzie nam zapłacić za usługę 29,90 zł mie-
sięcznie. Do niedawna roku HBO Go było dostępne tylko u operato-
rów telewizyjnych, jednak teraz możemy korzystać z serwisu również 
w modelu subskrypcyjnym. 
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Apple TV+
Najmłodsza usługa w zestawieniu, bo nie ma jeszcze nawet roku. Korzy-
stać z niej możemy od jesieni 2019 r. i choć wciąż dostępność pozycji 
w katalogu jest daleka od konkurentów, to nie można powiedzieć, że 
się nie powiększa. Apple z każdym miesiącem dodaje nowe seriale 
własnej produkcji, w które zaangażowane są największe nazwiska Hol-
lywood. Najgorzej jest z filmami, bo do tej pory Apple wyprodukowało 
jeden. Jednak serie są zrealizowane na naprawdę wysokim poziomie, 
który wydaje się stały w nich wszystkich.

Rejestrując się w usłudze, mamy do dyspozycji siedmiodniowy okres 
próbny, po którym przyjdzie nam zapłacić 24,99 zł na miesiąc. Uważam, 
że to stanowczo za dużo za to, co otrzymujemy w zamian – zwłaszcza 
jeśli korzystamy jeszcze z innych usług. Jednak jeśli w ostatnim czasie 
kupiliśmy jakieś nowe urządzenie od Apple (iPhone, iPad lub Apple TV), 
to z racji tego otrzymamy roczną subskrypcję za darmo.

Olbrzymią zaletą Apple TV+ jest jakość samego streamingu, która oferuje 
4K HDR i Dolby Atmos w niemal każdym przypadku. Próżno tego szukać 
w innych serwisach, ale też katalog u Apple jest bardziej ograniczony.

Serwis możemy oglądać na wszystkich urządzeniach Apple oraz na 
wybranych modelach telewizorów oferujących aplikację Apple TV.
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W czasach pandemii oglądamy jeszcze więcej filmów i seriali niż 
wcześniej. Mamy do dyspozycji wiele serwisów streamingowych, 
na każdym z nich dostępnych jest wiele tytułów i w pewnych 
momentach nie wiadomo, co wybrać na wieczorny seans. 
Przybywamy więc z pomocą.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Co oglądać na Netflix, Amazon, HBO Go i Apple TV+?  |  Jan Urbanowicz

Co oglądać na Netflix, 
Amazon, HBO Go i Apple TV+?
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Netflix
1. Ostatni taniec – Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów NBA, 
koszykówki lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i drużyny Chicago 
Bulls z Michaelem Jordanem na czele. Serial dokumentalny przybliżający 
nam sylwetki kluczowych graczy Byków, a także sytuacji, jaka panowała 
w drużynie przez okres jej największej świetności. Kolejne dwa odcinki 
będą się ukazywać co poniedziałek.

2. Unorthodox – Opowieść o ortodoksyjnej Żydówce, która ucieka 
z Nowego Jorku do Berlina. Sprzeciwia się tym samym sytuacji, jaka 
panuje w jej społeczności i wykazuje chęć podążania za własnymi marze-
niami. Niestety, rodzina nie podziela jej zdania i ruszają za nią, w celu spro-
wadzenia jej do domu… nawet jeśli będzie to oznaczało użycie siły.

3. Nasza planeta – W dobie kryzysu klimatycznego powinniśmy sobie 
na każdym kroku przypominać, jak wspaniała jest nasza planeta i że bar-
dzo niewiele brakuje, byśmy utracili jej piękno na zawsze. Idealną okazją 
będzie dokumentalny serial produkcji Netflix. Pokazuje on wiele wspania-
łych miejsc, gatunków flory i fauny oraz przekrój piękna Ziemi. Warto raz 
na jakiś czas powtórzyć sobie seans tego dokumentu, zwłaszcza po usta-
wieniu polskiej ścieżki dźwiękowej, w której czyta Krystyna Czubówna. 

4. Mindhunter – Idealna pozycja dla wszystkich fanów kina Davida 
Finchera, który był producentem tego serialu. Jest to opowieść 
o agentach FBI rozpoczynają pracę nad tworzeniem profili psycholo-
gicznych seryjnych morderców – i tak naprawdę dając początek temu 
pojęciu. Powstały dwa sezony i jest duże prawdopodobieństwo, iż 
trzeci nie powstanie, dla tych odcinków jednak warto sięgnąć po tytuł. 

5. Dark – Pod koniec czerwca pojawi się finałowy, trzeci sezon tego 
niezwykłego serialu produkcji niemieckiej. Każdy, kto lubi temat 
podróży w czasie, ale podanych w dość zawiły i oryginalny sposób, 
powinien po ten tytuł sięgnąć. Jednak nie jest to pozycja do oglądania 
„przy okazji”, lecz wymaga skupienia i zwracania uwagi na rozmaite 
szczegóły. Jeżeli już widzieliście dwa pierwsze sezony, to teraz może 
być dobra okazja do powtórki i przypomnienia sobie, co dokładnie 
działo się z bohaterami.
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HBO Go
1. Ucieczka – Nowy serial HBO, którego twórczyniami są kobiety. Pozna-
jemy tu historię Vicky Jones oraz Phoebe Waller-Bridge (której nazwisko 
będzie się tu często pojawiało). Dwójka bohaterów (Merritt Wever i Domh-
nall Gleeson) 17 lat temu zawarło pakt, że jak napiszą do siebie słowo 
„RUN”, to porzucają całe swoje życie i ruszają w umówione wcześniej miej-
sce. Właśnie się to wydarzyło.

2. Obsesja Eve – Kolejny raz pojawia się nazwisko Phoebe Waller-Bridge, 
która jest autorką serialu o byłej agentce FBI, tropiącej płatną zabójczy-
nię. Stało się to jej tytułową obsesją. Serial jest wypełniony poczuciem 
humoru, ale momentami potrafi naprawdę trzymać w napięciu. Właśnie 
emitowany jest najnowszy, trzeci sezon, który warto mieć na uwadze 
przy planowaniu wieczornych seansów.

3. Spisek przeciwko Ameryce – Jeżeli często się zastanawiacie, jakby 
wyglądał świat, gdyby w kilku momentach historia potoczyła się ina-
czej, to jest to pozycja dla Was. Trwa II wojna światowa, w której Stany 
Zjednoczone jeszcze aktywnie nie uczestniczą. Co by jednak było, gdyby 
wyborów prezydenckich nie wygrał Franklin D. Roosevelt? Przekonajcie 
się! Na ekranie zobaczymy takie nazwiska jak Winona Ryder, Zoe Kazan, 
David Krumholtz czy John Turturro.

4. Co robimy w ukryciu – Taika Waititi, reżyser „Thor Ragnarok” oraz 
zeszłorocznego „Jojo Rabbit”, przebił się do masowej świadomości fil-
mem „Co robimy w ukryciu”, będącym mockumentem o życiu grupy 
wampirów we współczesnym świecie. Na kanwie owego filmu powstał 
serial o tym samym tytule. Właśnie emitowany jest drugi sezon i każdy 
fan filmu z 2014 r. znajdzie tu wiele dobra dla siebie.

5. Outsider – Na koniec rekomendacji od HBO coś dla fanów Stephena 
Kinga. Jest to jeden z najczęściej ekranizowanych autorów na świecie, 
a jeśli chodzi o autorów powieści grozy, to nie ma sobie równych. Jak to 
bywa u Kinga, znajdziemy tu nieco zjawisk paranormalnych, ale całość 
charakteryzuje się przede wszystkim naprawdę gestym klimatem. W roli 
głównej wystąpił tu Ben Mendelsohn, ale pojawiają się również Cynthia 
Erivo, Jason Bateman oraz Jeremy Bobb.
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Amazon Prime Video
1. Fleabag – Kiedy pisałem, że nazwisko Phoebe Waller-Bridge pojawi się 
tutaj wielokrotnie, nie rzucałem słów na wiatr. „Fleabag” to bodajże jej naj-
popularniejszy serial, w którym dodatkowo zagrała główną rolę. To niezwy-
kle błyskotliwa i zabawna opowieść o współczesnej kobiecie i rozmaitymi 
sytuacjami z jakimi musi się zmagać. Powstały tylko dwa krótkie sezony, 
co było świadomą decyzją autorki, bo fanów serialu na całym świecie nie 
brakuje.

2. Jack Ryan – O ile najczęściej ekranizowanym autorem grozy jest Ste-
phen King, to autorem powieści sensacyjnych i szpiegowskich na pewno 
będzie Tom Clancy, a w szczególności historie z jego najpopularniejszym 
bohaterem, jakim jest Jack Ryan. Amazon postanowił stworzyć serial 
o jego przygodach, a w główną rolę wcielił się John Krasiński. Gwaran-
tuję, że po pierwszym odcinku wsiąka się w obydwa sezony i ogłada się 
je praktycznie na jednym tchu. 

3. Amerykańscy bogowie – Kiedyś było wielu bogów. Gdzie się wszy-
scy podziali? Dlaczego teraz możemy wymienić raptem kilka bóstw, 
a wszyscy inni zostali zapomniani? Na to pytanie może pomóc odpo-
wiedzieć ekranizacja powieści Neila Gaimana, który wspaniale przelał 
dawne mitologie na współczesną Amerykę. Co prawda serial nieco różni 
się od książki, ale jest on bardzo ciekawe zrealizowany – twórcą serialu 
jest Bryan Fuller, odpowiedzialny między innymi za powstanie serialu 
„Hannibal”.

4. Człowiek z Wysokiego Zamku – Powraca temat alternatywnej historii 
świata, na podstawie powieści Philipa K. Dicka. II wojna światowa zakoń-
czyła się inaczej; alianci nie zwyciężyli, a Stany Zjednoczone zostały 
podzielone między nazistowskie Niemcy a Imperium Japonii. 

5. Homecoming – Jest to serial, który powstał na podstawie… podcastu, 
będącego opowieścią o placówce, która pomaga wrócić żołnierzom do 
normalnego życia. Jak się okazuje, nie wszystko jest takie, jakie pierwot-
nie miało być. W roli głównej wystąpiła Julia Roberts, a w nadchodzą-
cym drugim sezonie pojawi się Janelle Monáe. 
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Apple TV+
1. W obronie syna – Jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie 
seriali na platformie Apple. Chris Evans, Michelle Dockery i Jaeden Martell 
w opowieści o asystencie prokuratora generalnego, którego syn zostaje 
oskarżony o morderstwo. Historia zamknięta w 8 odcinkach, która zapo-
wiada się bardzo dobrze – nie tylko ze względu na obsadę.

2. Beastie Boys: Ich historia – Byli zespołem, który zrewolucjonizował 
rap i miał ogromny wpływ na ludzi dorastających w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Historię zespołu opowiadają 
oczywiście jego członkowie, a całość reżyseruje Spike Jonze, który nie-
gdyś zajmował się reżyserią teledysków i współpracował między innymi 
właśnie z Beastie Boys.

3. Home Before Dark – Rodzina głównych bohaterów przeprowadza się 
z duże miasta do małego miasteczka. Ojciec rodziny jest dziennikarzem, 
a jego młoda córka odziedziczyła po nim chęć odkrywania prawdy. 
Wpada ona na trop: w miasteczku dzieje się coś złego i postanawia opi-
sać tę historię.

4. Niesamowite historie – W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Ste-
ven Spielberg stworzył program, w którym pokazywane były rozmaite fanta-
styczne i pełne przygód historie. Za sprawą Apple Spielberg powraca do tego 
formatu i przedstawia nam kolejne „niesamowite historie”.

5. Little America – Ameryka to przede wszystkim historia imigrantów, któ-
rzy zbudowali ten kraj. Serial od Apple, to rozmaite historie będące rozsze-
rzeniem serii od Epic Magazine, które opowiadają historie imigrantów, nie 
tylko zaskakujące, to także szalenie inspirujące na wielu płaszczyznach.
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Apple TV+ wystartowało już kilka miesięcy temu i pomimo tego, że 
wciąż nie jest potęgą, to zaczyna nabierać rozpędu. Powolnego, ale 
widać, że coś się tam dzieje. Zapowiada się również na to, że będzie 
jeszcze lepiej.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

The Banker |  Jan Urbanowicz

The Banker
Ocena iMagazine
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Nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem 
usługi streamingowej Apple, kiedy wchodziła 
na rynek. Co tu dużo mówić, wyglądało to 
dość marnie, jeśli chodzi o katalog produkcji, 
a i same seriale, choć poprawne, nie zdobyły 
mojego serca. Na ten moment zaczyna to 
wyglądać coraz lepiej, a pewnie w przy-
szłości poprawi się przez wzgląd na kolejne 
sezony niektórych tytułów. Najbardziej cie-
kawi mnie, kiedy zaczniemy dostawać filmy, 
które będą produkowane przez Apple – tak 
jak to się dzieje od kilku lat np. w przypadku 
Netfliksa. Na szczęście mamy już przedsmak, 
ponieważ na platformie pojawił się nie-
dawno film „The Banker”, w którym główne 
role zagrali Samuel L. Jackson oraz Anthony 
Mackie i Nicholas Hoult.

Historia oparta na faktach, o tym, jak 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
w Stanach Zjednoczonych dwójka Afroame-
rykanów wzbogaciła się na handlu nieru-
chomościami w „białych dzielnicach”. Całość 
w późniejszym czasie bardzo przyczyniła się 
do zniesienia segregacji rasowej na rynku 
mieszkaniowym. Nie ma co ukrywać, że taki 
temat na film jest dość nośny, zwłaszcza 
w samych Stanach Zjednoczonych i w przy-
padku samego Apple, które bardzo pokazuje 
od wielu lat, że jest ponad podziałami i stoi 
za równością – notabene słusznie.
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Film ma nie tylko ciekawy temat, ale również bardzo dobrą obsadę 
i nie ma co ukrywać, że całość wypada zadowalająco. Sam bardzo lubię 
wszystkich trzech aktorów, którzy zagrali w filmie główne role i każdy 
z nich zagrał dokładnie na takim poziomie, jak tego oczekiwałem. Naj-
większą frajdę sprawił jak zwykle Samuel L. Jackson, który wprowadził 
do całości sporą dawkę humoru – nawet samym swoim, jak zwykle 
rozbrajającym, śmiechem. Anthony Mackie – na równi z Michaelem B. 
Jordanem – to jeden z ciekawszych afroamerykańskich aktorów młod-
szego pokolenia i zawsze chętnie sięgam po pozycje, w których mogę 
go obejrzeć.

Całość była dokładnie tym, czego się spodziewałem po produkcji Apple. 
Nakręcona bardzo dobrze wizualnie, z dość uniwersalną historią, napi-
saną tak, by trafiała niemal do każdego, zagrana na wysokim poziomie. 
Jednocześnie, tak jak myślałem, nie jest to film wyjątkowy. To taki ide-
alny przykład filmu na streaming. Pewnie gdybym zobaczył go w kinie, 
to nieco bym żałował poświęconego czasu, ale oglądanie z domowej 
kanapy dało mi sporo radości. Mimo tego, że temat jest dość ważny, to 
całość utrzymana jest momentami w dość lekkim tonie i daje nam to 
po prostu dobrą rozrywkę z morałem na sobotnie lub niedzielne popo-
łudnie. Trudno jest się tu do czegoś przyczepić, ale też nie za bardzo 
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jest co wychwalać. Mam po prostu wrażenie, że 
takich filmów było bardzo wiele. 

Cieszy mnie jednak fakt, że Apple zaczyna 
również tworzyć filmy na swoją platformę. 
Mam już lekki przesyt seriali i chętnie zobaczę 
jakąś dobrze napisaną historię, która będzie 
zamknięta w dwugodzinnym metrażu. Tak jest 
w przypadku „The Banker”. Nieco zabrakło mu 
świeżości, ale lekkości odmówić mu nie można.

Historia oparta na faktach, o tym, 

jak w latach sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku w Stanach Zjed-

noczonych dwójka Afroamery-

kanów wzbogaciła się na handlu 

nieruchomościami w „białych 

dzielnicach”.
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Jeszcze w 2019 roku Apple zawitało do naszych domów wraz ze swoją 
świeżą usługą streamingową – Apple TV Plus. Udało mi się sprawdzić 
kilka z ich produkcji i jest wśród nich jedna, która zdecydowanie 
prezentuje się najlepiej.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

The Morning Show |  Jan Urbanowicz

The Morning Show
Ocena iMagazine
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W natłoku seriali ciężko jest wygospodaro-
wać czas na coraz nowsze produkcje. Dlatego 
nowości od Apple nieco odwlekałem w cza-
sie, ale wiedziałem, że w końcu będę musiał 
do nich zasiąść – a przynajmniej sprawdzić, co 
Tim Cook dla nas przyszykował. Faktem jest, 
że Apple dopiero startuje ze swoją usługą, 
tworząc wszystko od zera. To nie lada wyzwa-
nie i wciąż nie jest pewne, czy temu podołają, 
ale przynajmniej próbują. W tym momencie 
mamy około 10 autorskich produkcji na plat-
formie z Cupertino, a ja mam za sobą kilka 
z nich. Muszę przyznać, że jest lepiej, niż się 
spodziewałem, choć jestem również daleki 
od zachwytów. Najlepiej myślę chyba o naj-
głośniejszej produkcji całego Apple TV Plus, 
czyli „The Morning Show”.

Już na konferencji, na której zapowiadano 
usługę, Apple bardzo głośno mówiło o tym 
serialu. Nie ma co się dziwić, w końcu 
możemy w nim zobaczyć gwiazdy pierw-
szego rzędu Hollywood – między innymi 
Jennifer Aniston, która powraca do telewizji 
po wielu latach, Reese Witherspoon czy Ste-
ve’a Carella. Oczywiście to nie wszyscy, bo 
na ekranie pojawia się również uwielbiany 
przeze mnie (i będący chyba najlepszym 
aktorem całego serialu) Billy Crudup.

Apple wybrało bardzo ciekawy model publi-
kacji swoich seriali. Jest to mieszanka „daw-
nej telewizji”, czyli wypuszczania jednego 

TREŚCI 188



odcinka raz w tygodniu oraz tego „nowego”, a mianowicie wszystkich 
jednocześnie. Co za tym idzie, Apple w dniu premiery daje nam zazwyczaj 
dwa lub trzy odcinki, a na kolejne musimy już czekać po siedem dni. Oso-
biście bardzo mi się to podoba, to idealne rozwiązanie. W ciągu pierw-
szych odcinków możemy sobie zazwyczaj wyrobić jasne zdanie, czy dana 
produkcja przypadnie nam do gustu, czy raczej nie, a kiedy już wejdziemy 
w temat, to z wypiekami na twarzach wyczekujemy dalszego ciągu.

Pierwsze trzy odcinki „The Morning Show” nie zdobyły mojego serca. 
Owszem, występują tu aktorzy, których bardzo lubię, mogę więc powie-
dzieć, że samo oglądanie jest dla mnie przyjemne. Dodatkowo poziom 
realizacyjny produkcji jest naprawdę wysoki, ale biorąc pod uwagę 
budżet, byłbym zdziwiony, gdybym zobaczył coś na niższym poziomie. 
Zresztą, już samą czołówką serial pokazuje, że będzie to coś innego od 
tego, co możemy oglądać na konkurencyjnych platformach.

Serial skupia się na kulisach porannego programu w jednej z amerykań-
skich sieci telewizyjnych. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że 
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jedna z jego czołowych gwiazd (Steve Carell) zostaje oskarżona o czyny 
o charakterze seksualnym, które nie są powszechnie akceptowane w miej-
scu pracy. Dostajemy oczywiście informację, że chodzi o molestowanie, 
ale szczegóły całości poznamy dopiero w następnych odcinkach. Stacja 
oraz współprowadząca program (Jennifer Aniston) próbują jakoś rozwią-
zać tę sytuację i w tym momencie na ekran wkracza Reese Witherspoon.

Wydźwięk #MeToo jest tutaj właściwie trzonem całej fabuły, ale poza nim 
możemy zauważyć, jakimi układami i kombinacjami, a także „walką o wła-
dzę” przesiąknięta jest branża telewizyjna i dziennikarska. I to jest bardzo 
dobry punkt wyjścia, który tematycznie przypadł mi do gustu. Niestety, im 
dalej oglądałem, tym poziom mojego zadowolenia spadał. Co prawda nie 
było takiego momentu, w którym powiedziałbym „dość!” i już nie oglądał 
dalej serialu, jednak odcinki bywały lepsze i gorsze. Za mało jednak było 
tych naprawdę dobrych, do którym zaliczyć możemy przede wszystkim 
sam finał. Zdecydowanie z seriali o tematyce dziennikarskiej lub telewizyj-
nej wolę „Newsroom” Aarona Sorkina. Możliwe, że nie ma co porównywać 

Zdecydowanie z seriali o tematyce dziennikarskiej lub telewiz-

yjnej wolę „Newsroom” Aarona Sorkina.
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tych dwóch produkcji, ale jednocześnie nie ma co ukrywać, że serial od 
HBO jest o wiele lepiej napisany – zwłaszcza jeśli chodzi o dialogi. No wła-
śnie, te wydawały mi się najgorszym elementem całości. W bardzo wielu 
momentach aż kipiała z nich nienaturalność i brak autentyczności. Doty-
czyło to przede wszystkim głównych postaci. Zupełnie jakby twórcy chcieli 
coś za ich pośrednictwem powiedzieć, ale sami do końca nie wiedzieli co. 
Na szczęście nie mogę powiedzieć tego o postaciach na drugim planie – tu 
jest o wiele, wiele lepiej. Wspomniany wcześniej Billy Crudup to prawdziwa 
wisienka na torcie. Do tego dochodzą Mark Duplass czy naprawdę wspa-
niałe Gugu Mbatha-Raw, czy Bel Powley. 

„The Morning Show” ma wiele zalet: gwiazdorska obsada, wysoki poziom 
produkcji, temat, którego dotyka i wielowątkowe ukazanie go. To zdecydo-
wanie te aspekty, które sprawiły, że zostałem do ostatniego odcinka. Mam 
jednak wrażenie, że niektóre rzeczy można było tu zrobić lepiej, choćby 
inaczej napisać dialogi. Aktorsko również nie wszyscy pokazali, na co ich 
stać – a wiadomo, że na wiele, bo to bardzo mocna obsada. Czekam więc 
na drugi sezon, który zawita na platformie już jesienią tego roku. Prawdo-
podobnie, kiedy mamy już za sobą ekspozycję wszystkich postaci i wątków 
oraz kiedy samo Apple zapozna się z odczuciami fanów, kilka rzeczy może 
tu ulec poprawie. Dodatkowo zejdzie nieco pasja startu usługi. Nie uwa-
żam, że jest to zły serial. Jest dobry i zapewne lepszy od wielu, które aktu-
alnie jako nowości pojawiają się np. na Netfliksie. W kilku aspektach mnie 
rozczarował, ale sam finał wynagradza część z tych niesmaków. 
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Pierwszy rzut serialowy po premierze Apple TV+ nie dał mi w pełni 
tego, czego od tej platformy oczekiwałem. Z czasem zaczęto jednak 
dodawać nowsze produkcje, które wydały mi się o wiele ciekawsze. 
Jedną z nich jest „Truth Be Told”.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Truth Be Told  |  Jan Urbanowicz

Truth Be Told
Ocena iMagazine
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Nie ukrywam, że zainteresowałem się nim z trzech powodów: Octavia 
Spencer w roli głównej, kryminalna tematyka oraz to, że bohaterka 
serialu jest podcasterką. Instynkt mnie nie zawiódł, ponieważ obejrze-
nie wszystkich ośmiu odcinków sprawiło mi bardzo dużą radość.

Nadmienić jednak trzeba, że nie jest to serial, o którym będę jesz-
cze długo myślał i który postawię na swojej „półce najlepszych”. 
Mimo wszystko jest to jeden z tych tytułów, które dobrze się ogląda 
– sprawna realizacja, scenariusz, który wciąga, ale przy okazji nie 
wymaga olbrzymiego skupienia. Odcinki trwają 40–45 minut, więc 
jest to pozycja, która idealnie nadaje się np. do obejrzenia czegoś przy 
kolacji czy na szybko, by odpocząć po powrocie z pracy.

 Poza Octavią Spencer w „Truth Be Told” zobaczymy również 

znanego z „Breaking Bad” Aarona Paula, który wciela się 

w mężczyznę skazanego za wspomniane morderstwo. 
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Główną bohaterką jest Poppy Parnell (Octa-
via Spencer), była dziennikarka „The New 
York Times”, która teraz jest bardzo popu-
larną podcasterką. 20 lat wcześniej napisała 
serię artykułów o morderstwie, za które 
został skazany pewien nastolatek. Teraz 
okazuje się, że prawdopodobnie był nie-
winny. Poppy rozpoczyna nową serię pod-
castu, w którym będzie chciała ostatecznie 
dociec, co się wydarzyło naprawdę te wiele 
lat temu.

Poza Octavią Spencer w „Truth Be Told” 
zobaczymy również znanego z „Breaking 
Bad” Aarona Paula, który wciela się w męż-
czyznę skazanego za wspomniane morder-
stwo. W podwójnej roli sióstr bliźniaczek 
pojawia się tutaj również Lizzy Caplan 
[korekta przypomina, że była fenomenalna 
w znakomitym serialu „Masters of Sex” i tu 
nadal zachwyca], jednak moją ulubioną 
kreacją w serialu jest ta, w którą wcieliła się 
Elizabeth Perkins – może to być też spo-
wodowane miłością do tej aktorki, ale nie 
mogę tego jednoznacznie stwierdzić. 

Całość może nie jest kryminałem z praw-
dziwego zdarzenia, ale sama historia jest na 
tyle interesująca, że może przyciągać naszą 
uwagę. Na pewno dużą zaletą jest tu liczba 
odcinków i czas ich trwania. Wydaje się 
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Bardzo spodobał mi się fakt, iż główna bohaterka prowadzi podcast. 

niewiele, ale taka formuła pozwoliła na wyeliminowanie potencjalnych 
dłużyzn, dzięki czemu sam odbiór jest dużo lepszy.

Bardzo spodobał mi się fakt, iż główna bohaterka prowadzi podcast. To jest 
w końcu coś, co Apple doskonale zna i w czym dobrze się czuje. Co prawda 
nie ma tu za wiele zaplecza produkcyjnego tego podcastu od strony tech-
nicznej, ale całość jest śledztwem, na którym ów podcast się opiera. 

W przeciwieństwie do „The Morning Show” pozytywnie zaskoczyła mnie 
tu mała ilość product placementu Apple. 

„Truth Be Told” to solidna produkcja, która bardzo przypadła mi do 
gustu. Jestem ciekaw, czy powstanie drugi sezon, ale wtedy już musia-
łaby być to inna historia. Nie miałbym oczywiście z tym problemu. Cze-
kam na kontynuację i na pewno do niej powrócę.
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W świecie telewizorów miniona dekada była niezwykła. Zaczęliśmy od 
telewizji analogowej i kineskopów. Kończymy w momencie, gdy ekrany 
8K są na rynku, ciekawe technologie są w zasięgu wzroku, a telewizory 
nie służą do oglądania telewizji. To dekada wielkich zmian, ale też 
wielkich porażek.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Dekada w świecie telewizorów   |  Paweł Okopień

Dekada w świecie 
telewizorów 
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Od kineskopów i plazm po 
micro LED
Co prawda w Polsce w 2010 roku telewizo-
rów kineskopowych praktycznie już nie było 
w sprzedaży, za to na świecie wciąż w paru 
miejscach można je było dostać. Natomiast 
w wielu domach, mogliśmy je jak najbardziej 
spotkać. Cyfryzacja, czyli wyłączenie naziem-
nej telewizji analogowej, sprawiło, że w ciągu 
10 lat przestaliśmy je widywać. Skończyły się 
też czasy kanałów telewizyjnych nadających 
w formacie 4:3, większość stacji telewizyjnych 
dostępnych u operatorów nadaje w HD. 

W 2010 roku wiele osób mówiło, że sąsiad 
kupił sobie plazmę, mając na myśli dowolny 
ekran z płaskim ekranem. W dodatku duży 
telewizor to był rozmiar około 42–47 cali. Gdy 
rozpoczynałem testy telewizorów w 2011 roku, 
to właśnie flagowe modele oferowane były 
w rozmiarach 46–47 cali, a kolosem były 
ekrany 60-calowe. I choć ekrany plazmowe 
święciły wtedy triumfy, to ich dni były już 
policzone. Coraz mniej firm je produkowało. 
Ostatnie telewizory plazmowe pojawiły się 
w 2013 roku. Był to wyjątkowo ciekawy rok. 
Zobaczyliśmy wtedy ostatnie ekrany pla-
zmowe Samsunga i Panasonica, jednocześnie 
do sprzedaży trafiły pierwsze wyświetla-
cze OLED (LG i w ograniczonej dystrybucji 
Samsunga, który zrezygnował z rozwoju tej 
technologii). W tym samym roku pojawiły się 
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też pierwsze telewizory 4K. Można śmiało powiedzieć, że to był moment 
przełomowy.

Od 2010 roku telewizory zdecydowanie urosły, technologia LCD została 
udoskonalona za sprawą większej liczby stref podświetlania oraz dodat-
kowych powłok oferujących lepsze kolory czy kąty widzenia. W tej 
chwili jesteśmy w stanie kupić 82-calowy telewizor 4K z 120 Hz matrycą 
za mniej niż dziewięć tysięcy złotych. W 2013 roku gorszy jakościowo 
model 85-calowy kosztował 90 tysięcy złotych. Modele 55- i 65-calowe są 
powszechne i to rozmiar 55 cali jest tym standardowym. Dominuje techno-
logia LCD w różnych odmianach, ale rynek telewizorów OLED wciąż rośnie 
i jest ważnym rozwiązaniem na rynku telewizorów klasy premium. Ekrany 
OLED też znacząco staniały. W 2013 roku za 55-calowy model Full HD 
trzeba było zapłacić 40 tysięcy złotych, teraz to 4500 złotych za wersję 4K.

Jednocześnie jesteśmy w przededniu kolejnych zmian na rynku wyświetla-
czy. Jestem przekonany, że ekrany LCD wciąż będą kluczowe, jeśli chodzi 
o rynek masowy, ale na rynku premium, który stanie się jednocześnie 
nieco bardziej przystępny, obok OLED pojawią się inne technologie samo-
emisyjne, wśród nich wspomniany micro LED. Za dekadę telewizory mogą 
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wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie i być na przykład modułowe. Kon-
cepty zwijane, rolowane też się pojawiają i mogą być ciekawą formą we 
wnętrzach. Na pewno kwestia designu telewizora we wnętrzu będzie szale-
nie istotna właśnie ze względu na rosnące rozmiary ekranów.

Rewolucja Smart TV 
W 2009 roku pojawiły się pierwsze telewizory z opcją podłączenia do 
internetu i z pierwszymi aplikacjami. Pojęcie Smart TV zawitało tak właści-
wie dopiero w 2011 roku, zostając z nami na dłużej. Do tego czasu korzysta-
nie z telewizora sprowadzało się do kanałów telewizyjnych, podłączonej 
konsoli do gier oraz filmów na płytach, ewentualnie jakichś pirackich treści 
na podłączonym pendrivie. Smart TV też przeszło długą drogę, początkowo 
aplikacje na telewizorze były próbą przeniesienia na duży ekran aplikacji 
ze smartfonów, co było kompletnym niewypałem. Owszem, da się zamó-
wić pizzę przez telewizor, a nawet medykamenty czy wakacje. Jednak 
telewizor służy do konsumpcji treści wideo i grania. I to finalnie znalazło 
swoje odzwierciedlenie w Smart TV, jaki znamy obecnie. Systemy Tizen czy 
WebOS pokazują, że grunt to wygodny dostęp do konkretnych treści, nie-
zależnie od tego, czy jest to kanał telewizyjny, czy też serwis VOD. Ma być 
szybko, wygodnie, komfortowo, a źródło jest tu drugorzędne. 
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Taką rewolucję przeszła też mentalność części 
osób korzystających z telewizorów, a u części 
te zmiany dopiero zachodzą i będą pogłębiać 
się w kolejnej dekadzie. Coraz rzadziej sięgamy 
po telewizję linearną, coraz chętniej wybie-
ramy treści z VOD. Nominacje do Złotych 
Globów są najlepszym przykładem tego, że to 
serwisy VOD dziś rządzą. Choć z drugiej strony 
wyszukiwania w Google w Polsce pokazują, że 
dla masowego widza wciąż najważniejsze są 
jeszcze treści z klasycznych kanałów. To jednak 
się zmienia i to w bardzo szybkim tempie.

Koreańscy liderzy i liczne 
niespodzianki 
Rynek telewizorów sam w sobie jest bardzo 
stabilny. W Polsce najgorętszym okresem 
był właśnie moment cyfryzacji. Ale to też 
był moment, w którym wymieniane były 
stare telewizory raczej na najtańsze modele. 
W końcu sama cyfryzacja dotykała najczę-
ściej osób korzystających jedynie z telewizji 
analogowej. Telewizory to produkt, który 
na rynku jest od lat, jego żywotność jest 
dość długa. Więc nie ma tu mowy o boomie, 
jakichś szczególnych zmianach. Obserwujemy 
mniejsze lub większe wahania. Pewne jest, że 
moda na nieposiadanie telewizora w domu 
minęła. Telewizor w domu: tak – natomiast 
niekoniecznie podłączony pod telewizję. 

Za to za sprawą technologicznych zmian i kry-
zysu u schyłku poprzedniej dekady zmienili 
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się nieco gracze na tym rynku. Niezmienni pozostają liderzy. Samsung 
sprzedaje najwięcej telewizorów na świecie, a tuż za nim znajduje się LG. 
Natomiast trzecią siłą, przynajmniej w zakresie produkcji, jest TCL. Chiński 
gigant sprzedaje bardzo dużo telewizorów, ale nie zawsze pod swoją marką. 

Obserwowaliśmy w tym czasie upadek takich gigantów jak Toshiba i Sharp. 
Obie marki są obecne na rynku, ale to wykorzystanie brandu przez innych 
graczy. Philips zmienił właściciela i udało mu się wyjść na prostą, tworząc 
produkty nietuzinkowe. Panasonic jest natomiast niszowy i wydaje mi 
się, że los tej firmy na rynku telewizorów wciąż jest niepewny. Produkują 
genialne topowe ekrany, ale bez odpowiedniej platformy Smart TV oraz 
oferty ze średniej i niższej półki trudno jest rywalizować o świadomość 
klienta. Jako niszowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających zdecydo-
wanie są numerem jeden. 

Także Sony przechodziło perturbacje, ale ten okres firma ma już za sobą 
i znów jest na ścieżce innowacji. Sony dziś obok LG i Samsunga to jedyny 
producent, który rzeczywiście może zaskakiwać i prezentować nowe roz-
wiązania technologiczne. Mamy też wielu mniejszych graczy, którzy liczą na 
swój sukces na rynku, zwłaszcza w tanich urządzeniach. Niewątpliwie udaje 
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im się podgryźć konkurencję, ale niestety nie ma to wpływu na samą tech-
nologię i jej rozwój.

Dekada największych zmian od czasów pojawie-
nia się kolorowych telewizorów 
Choć tego nie widać, to w rzeczywistości ostatnie 10 lat było szalenie 
istotne dla świata telewizji. Choć pierwsze kanały HD zaczęły pojawiać 
się w 2006 roku, a na przełomie wieków pojawiły się płyty DVD i obraz 
cyfrowy, to właśnie w ostatnim 10-leciu to wszystko stało się dostępne dla 
zwykłego użytkownika. W ostatniej dekadzie wreszcie w domach na stałe 
zagościły płaskie ekrany, przeszliśmy z rozdzielczości SD aż do 8K. Przeszli-
śmy z analogowej telewizji naziemnej do streamingu. Mówię tu nie tylko 
o Netfliksie, ale serwisach Ipla, Player czy YouTube, a nawet takich techno-
logicznych rozwiązaniach jak Evobox Stream od Cyfrowego Polsatu. W tej 
dekadzie telewizory uległy zupełnej zmianie designerskiej (od czarnych 
pudeł po ekrany, których nie widać), zmienił się sposób konsumpcji telewi-
zji, zmieniła się jakość obrazu i dźwięku.
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Tym tekstem narażę się nieco zagorzałym fanom kina. Jednak i tak 
już wielokrotnie podkreślałem, że dziś chcąc w pełni cieszyć się 
filmem, należy wybrać własną kanapę, a nie ciemne projekcje, że 
słabym dźwiękiem i reklamami przed seansem w większości kin. 
Teraz powiem więcej – czas by filmy w większości były realizowane 
w formacie 16:9. Tem kinowy powinien odejść do lamusa.

Czas, by filmy powstawały głównie w formacie 16:9  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czas, by filmy powstawały 
głównie w formacie 16:9
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Ultraszeroka panorama jest tym, z czym kojarzy nam się kino. Natomiast 
jeszcze niedawno na ekranach telewizyjnych mogliśmy oglądać kanały, 
które zamieniały ją w znaczek pocztowy oferując pasy po bokach ze 
względu na format 4:3 i od góry, i dołu. Na płytach i obecnie w telewizji 
i streamingu oczywiście już mamy standardowe proporcje 21:9 wyświetlane 
na telewizorze o proporcjach 16:9, czyli pasy są tylko u dołu i góry. Przy 
niektórych efektownych scenach, jak chociażby w „Gladiatorze” wygląda to 
dobrze. Natomiast gdy tylko zobaczymy film realizowany stricte pod stre-
aming lub pod IMAX otrzymujemy zupełnie nowe wrażenia.

Wystarczy jednak seans z „Jokerem”, „Dunkierką”, 
a zwłaszcza „Mrocznym Rycerzem” na 65 lub 
75-calowym ekranie telewizora by jasno stwierdzić, 
że to właśnie 16:9 (1.78:1) jest tym formatem, w któ-
rym współcześnie chce się oglądać filmy i tak też 
powinny być realizowane. W przypadku dwóch 
pierwszych filmów obraz wypełnia cały ekran tele-
wizora przez cały film lub jego większość. Natomiast 
w przypadku „Mrocznego Rycerza” mamy wybrane 
sceny w 16:9 i większość filmu w 21:9, to właśnie 
pozwala w pełni ocenić i docenić format 16:9.

Telewizorów 21:9 na rynku nie będzie, natomiast 
mimo tego, że telewizory są coraz większe, to szkoda 

tej powierzchni, która jest zajmowana przez czarne pasy. Zwłaszcza, że 
otrzymując obraz na całym ekranie zjawisko imersji jest znacznie bardziej 
odczuwalne. Dodajmy do tego 4K, szeroką paletę kolorów oraz HDR. Otrzy-
mujemy fantastyczny efekt, którego nie jesteśmy dziś w stanie doświadczyć 
w większości sal kinowych (poza faktem, że ekran jest dużo większy).

Nie nakłaniam do kombinowania z proporcjami ekranu samych użytkow-
ników telewizorów (z ciarkami na plecach wspominam pierwsze płaskie tv 
gdzie wiele osób oglądało kanały tv ze zniekształceniem rozciągając obraz). 
Absolutnie nie chciałbym, aby powstałe już filmy były przerabiane na 16:9 
(to też zwykle kończy się marnie). Natomiast nowe pozycje jak najbardziej 
powinny być tworzone z myślą przede wszystkim o konsumpcji poza kino-
wej. I na szczęście już się to, coraz częściej dzieje.

Telewizorów 21:9 na rynku 

nie będzie, natomiast mimo 

tego, że telewizory są coraz 

większe, to szkoda tej powi-

erzchni, która jest zajmow-

ana przez czarne pasy. 
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Kwarantanna ma swoje plusy, a przynajmniej trzeba gdzieś szukać tych 
pozytywów w tej sytuacji. Tym plusem dla mnie jest przyśpieszona 
digitalizacja kultury. Taka, która w wielu miejscach prawdopodobnie 
nigdy by się nie pojawiła. A warto sobie zdać sprawę, że wiele osób na 
co dzień również jest odciętych od dóbr kulturalnych.

Kultura 2.0 
– miejmy nadzieje, że zostanie z nami 
nie tylko po okresie epidemii

Kultura 2.0 – miejmy nadzieje, że zostanie z nami nie tylko po okresie epidemii  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Część filmów wcześniej, niż to było planowane trafiła do serwisów VOD, 
w niektórych przypadkach zupełnie zmieniono model dystrybucji. Prasa 
papierowa, zaczęła intensywnie promować swoje e-wydania. Także 
ebooki i audiobooki są w rozkwicie. To jednak jeszcze nic w stosunku 
do tego, co dzieje się z muzyką i teatrem. Pojawiają się dziesiątki jak nie 
setki inicjatyw koncertowych. Koncerty pojawiają się na Facebooku, na 
YouTubie, na Instagramie, a także portalach. To zarówno oddolne inicja-
tywy artystów, jak i przeniesienie do sieci takich konceptów jak „Męskie 
Granie”. Pojawiają się też spektakle, seriale internetowe tworzone przez 
aktorów. Udostępniane są też archiwalne zapisy czy koncerty z filharmo-
nii (na przykład w Berlinie).

Ten szeroki dostęp do ciekawych form kultural-
nych to jedna z najmilszych rzeczy jaka spotyka 
nas w ostatnim czasie. Z jednej strony jest to 
swoiste „ocalić od zapomnienia”, czy też dawanie 
nadziei. Z drugiej jednak jest to prawdziwa rewo-
lucja, z której warto wyciągnąć wnioski na przy-
szłość, na lepsze czasy.

Generalnie z trasami koncertowymi i sztukami 
teatralnymi jeżdżącymi po Polsce nie jest źle. 
Wiele ciekawych występów można upolować nie 
tylko w głównych miastach wojewódzkich, ale też 
nieco mniejszych ośrodkach. Różnice w dostęp-
ność są jednak znaczące między Warszawą, 
dużymi miastami oraz tymi mniejszymi. Jest War-
szawa, później długo, długo nic i Gdańsk, Kraków, 
Poznań, Wrocław, a później jeszcze większe prze-
paście. Z warszawskiej bańki często tego zupełnie 
nie widać. Co dobrze pokazuje też jeszcze inna 
liczba związana z koronawirusem – jedynie 17% 
osób pracuje zdalnie.

Liczę na to, że po zakończeniu bieżącej sytuacji, część osób odpowie-
dzialnych za kulturę, dostrzeże potencjał tych inicjatyw i możliwość 
ich wykorzystania. Spektakle i koncerty online w formie Pay-per-view 
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oferowane są na naszym rynku stanowczo 
za rzadko. Oczywiście wiążę się to ze spo-
rym wyzwaniem logistyczny, technicznym. 
Profesjonalna realizacja wideo przedstawie-
nia teatralnego czy koncertu tak, aby satys-
fakcjonował on widzów na miejscu oraz 
online często jest wręcz niemożliwa. Warto 
jednak podejmować kroki ku zmianim.

Oczywiście, że często ta transmisja oglądana 
na ekranie smartfona, tabletu, komputera 
czy nawet dużego telewizora to wyłącznie 
namiastka. Jednak też dla wielu osób, może 
być to jedyny sposób na dostęp do środków 
kultury i walki z kulturalnym wykluczeniem, 
które istnieje. Wyzwaniem często jest nie 
tylko koszt biletu (te akurat na wiele tytu-
łów są naprawdę atrakcyjne), ale też sama 
logistyka.

Co ciekawe, ta natychmiastowa digitalizacja 
dotyka też sfery sakralnej. Transmisje mszy 
świętych w telewizji i internecie cieszą się 
dużą popularnością. Dla wielu jest to oka-
zja posłuchania często homilii i rekolekcji 
zupełnie innej jakości niż w swojej parafii.

Świat właśnie się zmienia. Pocieszenie, że 
w niektórych aspektach na lepsze. Techno-
logie odgrywają tu kluczową rolę.
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Las Vegas to wbrew pozorom nie jest największa imprezownia 
Ameryki, a przynajmniej nie tylko. Za dnia światowa stolica hazardu 
(i kiczu) zamienia się w stolicę konferencji i targów. Odbywają się 
ich tysiące, w tym te największe i z punktu widzenia iMagazine 
najważniejsze, czyli CES. Consumer Electronics Show – wydarzenie, 
które od lat jest prawdziwym technologicznym festiwalem. Nie 
inaczej było i w tym roku.

Co wydarzyło się w Las Vegas? 
CES 2020

Co wydarzyło się w Las Vegas? CES 2020  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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     CES w liczbach:

   CES historycznie

Las Vegas od lat jest miejscem prezentacji technologicznych nowinek, waż-
nych ogłoszeń, jak odejście z Microsoftu Billa Gatesa. Jednak na przestrzeni 
dziesięcioleci rola targów ewoluowała, zmieniało się podejście producen-
tów, zmieniały się też dominujące technologie i tematyka. CES to zawsze 
telewizory i to się wciąż nie zmienia, ale jednak obecnie coraz więcej uwagi 
poświęca się motoryzacji, robotyce, tematyce Smart Home. CES to też nie 
tylko technologie, które za kilka tygodni czy miesięcy trafią na sklepowe 
półki. To także okazja do prezentacji wizji przyszłości, prototypów, koncep-
tów, rozwiązań, które mają zmienić ten świat.

Targi CES 2020 były właśnie przede wszystkim okazją do tego, aby przeko-
nać się, jak zmieni się nasz świat za sprawą technologii w najbliższej deka-
dzie. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.

Motoryzacja, a właściwie transportowa rewolucja, to temat numer jeden, 
którym żyło Vegas na początku stycznia. To, co pokazano na CES 2020, 
dobrze obrazuje ewolucję w podejściu do motoryzacji. Myślę, że warto 

ponad 5 tys. 
Tweetów o CES 

na godzinę

ponad 6 tys. 
dziennikarzy

ponad 26 ha 
powierzchni 

wystawienniczej
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wystawców

ponad 175 tys. 
odwiedzających

1970 1996 2001 2004

Magnetowid DVD Xbox Blu-ray

FELIETONY 210

https://imagazine.pl/2020/01/09/targi-ces-2020-to-zapowiedz-zmian-ktore-czekaja-nas-w-tym-dziesiecioleciu/


mieć to z tyłu głowy, wiedząc, że za 10–15 lat raczej na co dzień nie 
będziemy jeździć samochodami, a przynajmniej nie będziemy nimi kiero-
wać. Przeczytacie o tym tutaj.

Roboty to kolejny ciekawy temat z targów. Przede wszystkim warto zauwa-
żyć, jak jesteśmy z nimi oswajani. W najbliższych latach roboty będą nam 
towarzyszyć i co ważne, może okażą się pomocne dla naszych rodziców 
czy dziadków. Więcej przeczytacie tutaj.
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Telewizory to zdecydowanie mój konik 
i w Vegas podczas CES mogę poczuć 
się jak dziecko w Disneylandzie. Pełno 
nowości, pełno olbrzymich ekra-
nów. Dla mnie CES to podstawa tego, 
o czym piszę dla Was przez cały rok. Tu 
po raz pierwszy stykam się z nowymi 
modelami, którym później przyglądam 
się bliżej, recenzuję i podpowiadam, 
co warto kupić. Jakie nowości czekały 
w tym roku? Zachęcam was do lek-
tury obszernego materiału o nowo-
ściach Samsunga (https://imagazine.
pl/2020/01/06/telewizorowe-nowosci-
-samsunga-z-targow-ces-2020/ ). To nie 
tylko nowy designerski QLED 8K, ale 
też telewizor dla pokolenia Z z obraca-
nym ekranem. Samsung po raz kolejny 
godnie prezentował się z pozycji 
lidera rynku telewizorów. Natomiast 
kompleksowe omówienie wszelkich 
telewizorowych nowości na rok 2020 
przeczytacie tutaj.

Nie sposób też pominąć tematyki 
Smart Home. Na targach nie brakowało 
ciekawych gadżetów, był też polski 
akcent w postaci Fibaro. Tym razem 
producent pokazał nową generację 
swojej centralki. Ta ma być gotowa na 
przyszłość. A przyszłość w świecie inte-
ligentnych domów to wreszcie pełna 
integracja wszystkich rozwiązań.
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CES 2020 to także powrót Apple na targi po prawie 30 latach. Przy czym 
nie oznaczało to stoiska, a jedynie wystąpienie dyrektor bezpieczeństwa 
i prywatności Apple – Jane Horvath podczas jednego z paneli dysku-
syjnych. Apple na CES to jednak setki pracowników, odwiedzających 
stoiska, rozmawiających z partnerami, poszukujący talentów, inspiracji, 
innowacji. O wystąpieniu Jane Horvath napisał Krzysztof Kołacz i prze-
czytacie o tym tutaj. 

Viva Las Vegas! 

FELIETONY 213

https://imagazine.pl/2020/01/08/apple-jako-lider-ochrony-prywatnosci-obecne-na-ces-pierwszy-raz-od-1992-roku/


iMagazine na Androidzie!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikegapinski.imagazine

	Okiem Pawła Jońcy
	Aktualności
	Denon DHT-S216 – soundbar klasy premium za niecały tysiąc  |  Paweł Okopień
	Sharp HT-SBW460 – Dolby Atmos za nieco ponad 1000 zł  |  Paweł Okopień
	Polk MagniFi Mini – mały, ale wariat  |  Paweł Okopień
	Philips TAPB603 – z tym soundbarem każda chwila ma być ekscytująca  |  Paweł Okopień
	YAMAHA 408 |  Napoleon Bryl
	Minimalizm dla wymagających – Denon DHT-S516H  |  Paweł Okopień
	Studio Slim od Definitive Technology – smukły soundbar  |  Paweł Okopień
	Denon DHT-S716H soundbar, który nabiera rumieńców w towarzystwie  |  Paweł Okopień
	Prawdziwie kompaktowe kino domowe z Dolby Atmos – JBL Bar 9.1  |  Paweł Okopień
	Bluesound Pulse Soundbar 2i  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
	Soundbar Sennheiser AMBEO 3D |  Jan Urbanowicz
	Sonos Amp – najlepszy sposób na głośniki z AirPlay 2  |  Paweł Okopień
	Teufel Ultima 40 Active – głośniki stereo inne niż wszystkie  |  Paweł Okopień
	Dźwięk w słuchawkach wymyślony na nowo – Creative SXFI ARI   |  Paweł Okopień
	Twój salon zasługuje na kinowe wrażenia   |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach LG 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Panasonic 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Philips 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Samsung 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Sharp 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Sony 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach TCL 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Toshiba, JVC i Hitachi 2020  |  Paweł Okopień
	Wszystko o telewizorach Xiaomi 2020  |  Paweł Okopień
	Czas na miniLED – technologia przyszłości już jest w sklepach  |  Paweł Okopień
	Pierwsze trzecie wrażenie – Samsung QLED 8K Q950T  |  Paweł Okopień
	Rzecz o Smarcie – czyli co z tym Smart TV?  |  Paweł Okopień
	TCL EC78 – nowe oblicze taniego telewizora  |  Paweł Okopień
	Czas na UHD Blu-ray – Sprawdzamy nowe odtwarzacze Panasonic  |  Paweł Okopień
	Sony UBP-X800M2 – Domowe seanse w wersji High-End  |  Paweł Okopień
	Vogel’s Thin 550 – obowiązkowy element domowego kina  |  Dominik Łada
	Wszystko o Netflix, Amazon, HBO Go i Apple TV+  |  Jan Urbanowicz
	Co oglądać na Netflix, Amazon, HBO Go i Apple TV+?  |  Jan Urbanowicz
	The Banker |  Jan Urbanowicz
	The Morning Show |  Jan Urbanowicz
	Truth Be Told  |  Jan Urbanowicz
	Dekada w świecie telewizorów   |  Paweł Okopień
	Czas, by filmy powstawały głównie w formacie 16:9  |  Paweł Okopień
	Kultura 2.0 – miejmy nadzieje, że zostanie z nami nie tylko po okresie epidemii  |  Paweł Okopień
	Co wydarzyło się w Las Vegas? CES 2020  |  Paweł Okopień

