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Blu-ray Ultra HD to referencyjny format
obrazu i dźwięku dla kina domowego.

Telewizory 4K z HDR oferują najlepszą
jakość obrazu.

Projektory to propozycja dla miłośników
obrazu w naprawdę dużym formacie.
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Cyfrowa rozrywka w domowym zaciszu

Pojawienie się rozdzielczości 4K i formatu HDR
niezwykle przyspieszyło rozwój urządzeń wideo
i dla wielu klientów jest motorem do wymiany
sprzętu na nowy. Nic w tym dziwnego, ponieważ materiały te faktycznie wnoszą nową jakość
pod strzechy. Warto jednak pamiętać o tym, że
rozwiązania te trafiają nie tylko do telewizorów
i monitorów, ale również projektorów czy odtwarzaczy. Dzięki temu entuzjaści kina domowego na największych ekranach również mogą
cieszyć się obrazem najlepszej jakości. Jak przy
okazji wszystkich nowości na rynku wideo pojawia się problem dostępu do treści w najlepszej jakości. Baza filmów wydawanych na dyskach Ultra HD Blu-ray rośnie jednak intensywnie
i już dziś liczy kilkadziesiąt tytułów. Klienci spragnieni tego referencyjnego formatu mogą wybierać zarówno spośród klasyków, jak i nowości filmowych. Prym w dostarczaniu materiałów w jakości Ultra HD wiodą również serwisy streamingowe. Platformy takie jak Netflix in-

Wideo

westują znaczne środki w rozwój własnych produkcji, z czego dużą część z nich jest dostarczana w rozdzielczości 4K oraz w formacie HDR.
Jeśli dodamy do tego, że praktycznie każdy nowoczesny odbiornik telewizyjny jest wyposażony w platformę smart TV, oznacza to, że niemal
natychmiast po podłączeniu go do sieci możemy cieszyć się znakomitą jakością obrazu. Naturalnie, z serwisów streamingowych chcielibyśmy również korzystać np. na projektorach. Stąd
też duża popularność np. przystawek z systemem Android TV, które w parę chwil każdy wyświetlacz zamienią w multimedialny kombajn.
Oczywiście, nie tylko studia filmowe zauważyły potencjał drzemiący w nowych rozwiązaniach, ale również producenci gier. Dlatego też
przyglądamy się konsolom do gier. PS4 Pro pozwala na wyświetlanie obrazu w grach nawet
w rozdzielczości 4K. Z kolei zarówno Xbox One
S, jak i wszystkie wersje PS4 obsługują format
HDR w grach. Dzięki temu doznania wizualne
na nowych wyświetlaczach są znacznie lepsze. W najbliższym czasie czeka nas również
premiera konsoli Xbox One X, która ma oferować największą moc obliczeniową z dostępnych na rynku i gwarantować najlepszą jakość
oprawy graficznej. Duża ilość materiałów i źródeł już teraz bardzo cieszy, ponieważ dowodzi,
że rozwiązana takie jak standard Ultra HD nie
są tylko chwilową modą, a naturalnym kierunkiem rozwoju telewizji i kina domowego oraz
zdecydowanie przyjmą się na rynku.
Gabriel Niewiński

tuner

tuner

dvb-t

dvb-s

Ekran

system

Ekran

tuner

tuner

funkcja
youtube

amazon

netflix

facebook

płaski

dvb-t

dvb-s

smart tv

funkcja

system

aplikacja

sterowanie

youtube

amazon

netflix

facebook

zakrzywiony

Android TV

smart tv

Android TV

pilot

głosowe

łącze

aplikacja

sterowanie

łącze

funkcja

dźwięk

Wi-Fi

pilot

głosowe

Wi-Fi

nagrywanie

funkcja

funkcja

funkcja

hdr10

hlg

hdr

hdr

Ważne trendy
funkcja

hlg
hdr

Ważne trendy

dolby vision
hdr

Ten segment to głównie projektory oraz telewizory LCD i OLED. Wszystkie powinny wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K z 10-bitową paletą barw oraz być zgodne z formatem HDR10 lub Dolby Vision. Najbardziej zaawansowane odbiorniki telewizyjne mogą
być wyróżnione certyfikatem Ultra HD Premium, który gwarantuje, że wyświetlą one
odpowiedni obraz z dysków Ultra HD Blu-ray.
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Bez odpowiednich treści telewizor byłby
niczym innym jak tylko ładnym meblem
w salonie. Dlatego też ta grupa produktowa obejmuje takie urządzenia jak odtwarzacze Blu-ray i sieciowe, konsole czy urządzenia Android TV. Zarówno dzięki dyskom
optycznym, jak i usługom streamingowym
gwarantują one użytkownikom dostęp do
treści najlepszej jakości.

str. 32 Modele zalecane
33
sierpieństr.
2017

Abonament
ZA DARMO
do końca roku!
POTEM 19,99 ZŁ/MIES.

KANAŁY
CINEMAX
W
PREZENCIE!

PONAD 80 KANAŁÓW,
W TYM POLSAT SPORT HD
I KANAŁY PREMIUM CINEMAX!

Promocja dla nowych Klientów dostępna z ofertą Familijny HD + Cinemax HD za 39,99 zł/mies. z możliwością zmiany na Rodzinny HD + Cinemax HD za 19,99 zł/mies. przy umowach z okresem podstawowym składającym się z 24 okresów rozliczeniowych. „Abonament za darmo do
końca roku!” dotyczy zwolnienia z opłat abonamentowych przynajmniej do 31 grudnia 2017 r. Długość okresu zwolnienia z opłat abonamentowych, dostępnego w ramach promocji, zależy od miesiąca kalendarzowego, w którym zawarto umowę. Opłaty za zakupione usługi dodatkowe
i ich okres promocyjny zgodne z umową abonencką lub Warunkami Oferty dostępnymi u Doradcy. Liczba kanałów uwzględnia kanały dostępne promocyjnie oraz niekodowane, dostępne z satelity przez dekoder, niewchodzące w skład pakietu. Szczegóły w Warunkach Oferty i Regulaminie,
dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradcy. „San Andreas” © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC – U.S., Canada, Bahamas & Bermuda. „Mad Max: Na drodze gniewu” © 2015 Warner
Bros. Pictures. „Zakładnik z Wall Street” © 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation. „Psy mafii” © 2016 999 Holdings, LLC. „Wielki Liberace” © 2017 Home Box Office, Inc. Wszystkie prawa do powyższych tytułów zastrzeżone.
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PYTANIE 1

Czy to prawda, że treści 4K i HDR
są niedostępne?
Jeszcze dwa lata temu takie stwierdzenie
może i miałoby sens, jednak dziś z całą pewnością dla chętnych treści 4K nie
zabraknie. Do największych i najłatwiej
osiągalnych dostawców takich materiałów należą serwisy streamingowe. Dużą bazę takich materiałów oferują Netflix oraz Amazon Prime Video. Zwiększa
się także oferta odtwarzaczy Blu-ray Ultra HD oraz przeznaczonych do nich dysków. Dystrybutorzy zapowiadają premiery nie tylko nowych produkcji, ale także odświeżają starsze hity, które w nowej oprawie wizualnej oferują jeszcze
lepsze doświadczenia. Z HDR skorzystają również posiadacze konsol Xbox
One S oraz PS4.
PYTANIE 2

czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu?

Doskonałość formy to...

Obraz jutra

Co z 4K i HDR dla telewizji?

Czy wszystkie wyświetlacze 4K
mają HDR?

Sama zgodność z formatem HDR nie wynika z rozdzielczości wyświetlacza. Na
rynku są zarówno telewizory Full HD wyświetlające obraz HDR, jak i 4K, które sobie z tym nie radzą. Telewizor zdolny do
odtwarzania formatu HDR jest najczęściej
opatrzony taką informacją w specyfikacji. Do tego nawet na pudełku możemy
zobaczyć oznaczenia typu HDR Extra czy
HDR Pro. Aby użytkownik zobaczył efekt
HDR, telewizor powinien być wyposażony przede wszystkim w 10-bitowy panel
oraz oferować dużą jasność.
PYTANIE 4

Który format HDR jest najlepszy?

Na rynku dominują trzy formaty HDR:
HDR10 i HDR10+, Dolby Vision, HLG.
Pierwsze dwa z nich to otwarte standardy, które bez ponoszenia opłat licencyjnych mogą stosować wszyscy producenci. Obraz ma 10-bitową głębie kolorów,
a w wersji HDR10+ wykorzystuje dynamiczne metadane, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie poziomów jasności scena po scenie, a nawet w poszczególnych klatkach. Format Dolby Vision
zapewnia 12-bitową głębię kolorów oraz
dynamiczne metadane. Z kolei HLG to format HDR opracowany z myślą o transmisji telewizyjnej. Łączy metadane SDR
i HDR, dzięki czemu różne typy odbiorników mogą korzystać z jednej transmisji. Z przedstawionych danych wynika,
że Dolby Vision powinien zapewnić lepszą jakość efektu HDR. W praktyce jed-
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Fot. Samsung

Oferta kanałów telewizyjnych 4K to przede
wszystkim transmisje na platformach satelitarnych. Promocyjne wideo HDR HLG
można obejrzeć również na kanale Travelxp 4K z satelity Hotbird 13° E.
PYTANIE 3

nak to, jaki efekt HDR zobaczymy, w największym stopniu zależy od jakości telewizora (kontrastu, jasności, równomierności podświetlenia i typu matrycy). Sama zgodność z formatem nie daje gwarancji jakości wyświetlanego obrazu.
PYTANIE 5

Czy zwykły odtwarzacz Blu-ray
współpracuje z dyskami Ultra HD?

Do cieszenia się z jakości obrazu z dysków Ultra HD niezbędne jest zaopatrzenie się w odtwarzacz Blu-ray Ultra HD.
Ich oferta na rynku jest znacznie skromniejsza niż tradycyjnych odtwarzaczy, jednakże jest też na tyle duża, że jest z czego wybierać. Jeśli oprócz oglądania filmów interesują nas również gry z HDR,
war to rozważyć zakup konsoli Xbox
One S, która jest wyposażona w odtwarzacz Blu-ray Ultra HD.
PYTANIE 6

Jakich przewodów wymaga przesyłanie obrazu 4K z HDR?

Do zapewnienia najlepszej jakości obrazu niezbędne jest podłączenie telewizora
z odtwarzaczem przewodem HDMI w wersji 2.0. Tylko ten standard jest w stanie
przesłać sygnał o rozdzielczości 4K i częstotliwości 60 Hz z HDR. Opracowano
już także standard HDMI 2.1, który pozwoli m.in. na uzyskanie rozdzielczości 8K przy 60 Hz z HDR.

PYTANIE 7

PYTANIE 9

Obecnie na rynku dostępne są konsole, które pozwalają na uzyskanie obrazu HDR. PS4
i PS4 Slim wyświetlają taki obraz w grach,
np. „Uncharted 4” lub „Horizon Zero Dawn”,
jednak maksymalna rozdzielczość to Full
HD. PS4 Pro oprócz gier wyświetla obraz
4K z HDR również w aplikacjach streamingowych, takich jak Netflix. Gry mogą być
wyświetlane w rozdzielczości 4K lub mniejszej i do niej skalowane. Z kolei Xbox One S
może odtwarzać dyski Blu-ray Ultra HD oraz
gry z HDR, których rozdzielczość jest skalowana do 4K.
PYTANIE 8

W większości wypadków projektory nie
są wyposażone w żaden rodzaj platformy
smart. Wyjątek stanowią nieliczne modele
kompaktowych projektorów LED, które mogą mieć zainstalowany system Android. Jeśli jednak zależy nam na funkcjach smart TV,
ponieważ na dużym ekranie chcemy oglądać np. materiały z serwisów streamingowych, zawsze w tym celu można wykorzystać odtwarzacz z platformą Android TV,
konsolę lub odtwarzacz Blu-ray.
PYTANIE 10

Czy konsole do gier wyświetlają obraz 4K i HDR?

W jaki sposób wygodnie zarządzać domowymi multimediami?

Przechowywanie domowych kolekcji multimediów,takich jak zdjęcia, filmy czy muzyka, może stanowić nie lada problem,
zwłaszcza jeśli chcemy uzyskać do nich
dostęp z różnych urządzeń. Warto więc
wykorzystać takie rozwiązanie jak odtwarzacz sieciowy z dyskiem twardym
lub serwer NAS. Dzięki nim możliwe jest
przechowywanie plików na jednym urządzeniu i udostępnianie ich na wiele platform sprzętowych. Najbardziej zaawansowane odtwarzacze sieciowe przesyłają również obraz 4K z HDR.

Czy na projektorach można korzystać z funkcji platform smart TV?

Czy dostępne są projektory 4K
z HDR?

Jedynie nieliczni producenci oferują natywne projektory 4K. Możemy tu wspomnieć
o modelu JVC DLA-Z1 czy projektorach Sony SXRD. W wypadku projektorów wykorzystujących technikę DLP są to modele z przetwornikiem DLP660TE. Brak natywnego
przetwornika 4K nie musi być jednak przeszkodą. Rozwiązania takie jak e-Shift czy
4K Enhancement pozwalają uzyskać obraz
4K z projektora przy wykorzystaniu przetworników o rozdzielczości Full HD. Również zgodność z formatem HDR10 nie jest
dla projektorów problemem. Oczywiście,
sama jasność wyświetlanego obrazu będzie znacznie mniejsza niż w telewizorach.
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Do pełnego cieszenia się jak najlepszym obrazem
w domowym zaciszu niezbędne jest spełnienie
kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim
musimy posiadać materiały źródłowe
odpowiedniej jakości oraz dobrać rodzaj
ekranu do pomieszczenia.

Dostępność
materiałów
1

Nawet najlepszy telewizor i projektor zdadzą się na nic, jeśli podany im zostanie sygnał słabej jakości. Trzeba liczyć się z tym,
że nadawcy telewizyjni nie do końca nadążają za rozwojem technicznym telewizorów i projektorów. Dlatego też jeśli zależy nam na obrazie najlepszej jakości, jesteśmy skazani na zapewnienie sobie odpowiednich materiałów. Te można pozyskać
w zasadzie z dwóch źródeł. Przede wszystkim są to dyski Ultra HD Blu-ray. W standardzie tym można oglądać produkcje największych wytwórni filmowych, m.in. Warner
Bros, Universal Pictures, 20th Century Fox,
a także w przyszłości Disneya. Zarówno nowości filmowe, jak i liczne kultowe hity doczekają lub doczekały się swego wydania
na Ultra HD Blu-ray. Drugie źródło to naturalnie serwisy streamingowe. Na polu jako-

6

ści dominują Netflix oraz Amazon Prime Video, mający jednak znacznie mniej atrakcyjną bazę dla klientów z Polski. Oba serwisy oferują treści HDR, na Netfliksie również
w formacie Dolby Vision. Bazują one przede
wszystkim na własnych produkcjach, głównie serialach oraz rzadziej filmach pełnometrażowych. Nie oznacza to, oczywiście, ich
miernej jakości. Tylko w 2017 r. Netflix na
całą swoją ofertę ma wydać ok. 6 mld dolarów. Zestaw kinomana warto uzupełnić
także o konsolę do gier. Obecnie Xbox One
S, PS4 i PS4 Pro w wielu grach oferują efekt
HDR, a ta ostatnia także w rozdzielczości 4K
w niektórych tytułach.

Odpowiedni
wyświetlacz
2

Aby uzyskać obraz jak najlepszej jakości na telewizorze lub projektorze, powinien on spełniać kilka podstawowych

Fot. Samsung, TCI, Optoma, TAGA Harmony
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czynników. Wybór odpowiedniej przekątnej to, oczywiście, kwestia indywidualna, zależna od pomieszczenia. Jednak przy rozdzielczości 4K zalecamy wybór przynajmniej 50-calowego telewizora. Do uzyskania efektu HDR niezbędna
jest obsługa przynajmniej formatu HDR10
lub Dolby Vision, który jest jednak mniej
popularny. Matryca telewizora powinna
być 10-bitowa, a jasność dla uzyskania
efektu HDR odpowiednio duża – przynajmniej ok. 400 nt. Większa jasność będzie
skutkować bardziej widocznym efektem
HDR, będzie również istotna, jeśli oglądamy filmy lub gramy w pomieszczeniu
oświetlonym. W wypadku projektorów
współpracujących z formatem HDR10 wymagana jasność jest mniejsza niż w telewizorach. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że pomieszczenie projekcyjne jest zazwyczaj specjalnie zaadaptowanie i przynajmniej częściowo zaciemnione.
3

Kalibracja

Pomimo nowoczesnych metod produkcji i bardzo dużej powtarzalności, nawet
w obrębie danej serii nie ma dwóch identycznych telewizorów lub projektorów,
do tego wszystkie one pracują w różnym
otoczeniu. Przygotowane przez producentów standardowe ustawienia typu: kino,
sport, naturalny obraz stanowią uśrednioną wartość parametrów, które w określonych odbiornikach prezentują się odpowiednio. Dla prawdziwych purystów
obrazu niezbędnym procesem będzie

Odkryj sekret
naturalnej
regeneracji skóry

jednak kalibracja, która pozwoli wycisnąć maksymalne możliwości z posiadanego sprzętu. Obraz powinien być bowiem dopasowany odpowiednio do źródła oraz, oczywiście, warunków, w jakich
jest oglądany. Ta ostatnia kwestia dotyczy szczególnie projektorów, dla których
warto zaadaptować pomieszczenie. Należy pamiętać o tym, że w wypadku najbardziej podstawowych modeli telewizorów opcje kalibracyjne mogą być po prostu niedostępne.
4

Akcesoria

Wyposażenie się w dodatkowe akcesoria pozwoli na znaczne zwiększenie komfortu obsługi sprzętu. Jeśli intensywnie
korzystamy z funkcji multimedialnych,
warto wyposażyć się w klawiaturę bezprzewodową z touchpadem. Przeglądarki internetowe w telewizorach są na tyle zaawansowane, że pozwalają na dostęp do większości stron internetowych.
Łatwiejsze będzie również wyszukiwanie
interesujących nas pozycji, np. w serwisach VOD. Jeśli na telewizorze zamierzamy grać za pośrednictwem aplikacji dostępnych w smart TV, koniecznie należy dokupić do niego gamepad. Oczywiście, oprócz obrazu warto pamiętać także o odpowiednim dźwięku. Dlatego telewizor lub projektor zawsze warto wyposażyć w odpowiedni zestaw kina domowego lub soundbar. W wypadku projektorów niezbędny będzie ekran projekcyjny, który znacznie poprawi jakość obrazu.
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Nowość

Innowacyjny, łatwy i bezpieczny sposób na naturalną
odnowę skóry w zaciszu własnego domu.
Stworzony we współpracy z dermatologami i ekspertami
w dziedzinie pielęgnacji skóry.
www.philips.pl/visacare

Rozrywka wielkiego formatu

– Projektory

sowane projektory 3LCD wykorzystują re-

Pomimo rosnących rozmiarów telewizorów, jeśli zależy nam na prawdziwym
kinie w domu, projektory wciąż są rozwiązaniem, które pozwala uzyskać ekran
o największych rozmiarach.

Typy projektorów
Ze względu na technikę wyświetlania obrazu
możemy wyróżnić trzy główne rodzaje projektorów: LCD, DLP i LCoS. Wszystkie one
znajdują zastosowania zarówno w kinie domowym, jak i innych dziedzinach, np. digital signage czy edukacji. Ciągły rozwój tych
technik wyświetlania obrazu doprowadził
również do wprowadzenia w nich takich
rozwiązań jak HDR czy rozdzielczość 4K.

W projektorach LCD znajdziemy matrycę ciekłokrystaliczną, przez którą przechodzi strumień świetlny z lampy. Rozwinięciem tego
rozwiązania są projektory 3LCD. Stosowane są w nich trzy płytki, każda jest monochromatyczna i odpowiada za barwę czerwoną, zieloną lub niebieską (RGB). Są one
prześwietlane osobnymi strumieniami świateł RGB, otrzymanymi z wydzielenia z białego strumienia świetlnego odpowiednimi pryzmatami dichroicznymi (stosowanie
trzech osobnych źródeł RGB jest obecnie
przedmiotem innowacji przy zastosowaniu
diod LED). Trzy strumienie świetlne niosące
w sobie sygnały RGB są następnie sumowane w precyzyjnym zwierciadlanym układzie optycznym i przez obiektyw rzucane na
ekran. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu przez
wzrost rozdzielczości, naturalne
jest więc stosowanie go w kinie
domowym. Na rynku znajdziemy
projektory 3LCD przystosowane
do wyświetlania obrazu z dysków
Blu-ray Ultra HD, w tym z obsługą formatu HDR, i obsługi formatu 4K. Najbardziej zaawan-

fleksyjne panele RHTPS, W których odstęp
między pikselami jest mniejszy niż w tradycyjnych panelach HTPS, dzięki czemu
ostrość obrazu jest zbliżona do takich rozwiązań jak np. LCoS.

DLP również w 4K
Metoda DLP (Digital Light Processing) została opracowana przez firmę Texas Instruments. Obraz jest tworzony przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego układu
DMD (Digital Micromirror Device)
z mikrolusterkami na powierzchni, od których odbite światło wytwarza punkty obrazowe. Liczba lusterek jest zależna od rozdzielczości obrazu. Sterowanie
jasnością poszczególnych subpikseli RGB (mikrolusterek) dokonuje się impulsami napięcia odchylającymi mikrolusterka. Zainstalowany w projektorze procesor przetwarza sygnał wideo na
sygnał sterujący położeniem lusterek. Światło odbite od lusterek jest skierowane w obiektyw
projektora. Poszczególne barwy (R, G, B) powstają w wyniku

LCoS i techniki
pochodne
Technika LCoS (Liquid Crystal on Silicon)
stanowi pewien pomost między dwiema
poprzednimi. Podobnie jak LCD projektory LCoS opierają się na trzech układach,
a każdy z nich odpowiada za inny kolor
podstawowy (R, G, B). Ciekłe kryształy są
umieszczone pomiędzy szkłem a powierzchnią odbijającą lustra. Przepuszczają lub odbijają światło, które nie jest przepuszczane
przez panel, tylko odbijane od luster. Z tego tez powodu LCoS traktuje się jako system łączący DLP i LCD. Pozwala to na uzy-

Optoma HD91+
skanie bardzo naturalnych kolorów, w tym
głębokiej czerni, co nie jest możliwe w wypadku LCD. Dzięki temu projektory wykorzystujące to rozwiązanie osiągają najlepszy współczynnik kontrastu, nieosiągalny
dla DLP czy 3LCD. LCoS jest używane w projektorach kina domowego najwyższej klasy oraz oferuje bardzo dużą rozdzielczość.
W toku ulepszania i rozwoju techniki LCoS
producenci projektorów opracowali ich bardziej rozwinięte wersje, jak stosowane przez
JVC D-ILA, SXRD w projektorach marki Sony czy LCoQ w urządzeniach Epsona, wykorzystujące panele RHTPS.

4K w projektorze
Rynek projektorów o rozdzielczości 4K ostatnimi czasy dynamicznie się rozwija. W dalszym jednak ciągu jest to sprzęt dla entuzjastów przygotowanych na duże wydatki. Warto wiedzieć o tym, że nie
wszystkie projektory oferowane
przez producentów jako 4K dysponują przetwornikami o tej rozdzielczości. Zastosowany przetwornik może mieć rozdzielczość Full
HD, lecz dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań można uzyskać
obraz 4K. Najlepiej jednak omówić
to za pomocą przykładu. Firma JVC w swojej serii projektorów D-ILA (np. DLA-X7500)
stosuje przetwornik Full HD wraz z techniką
e-shift 4 oraz procesorem obrazu Multiple
Pixel Control4K, z kolei firma Epson w modelu EH-LS10500 z techniką LCoQ wykorzystała optymalizację 4K. Rozwiązania te ba-

EPSON EH-LS10500
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zują na możliwości przesunięcia każdego piksela o pół
piksela po przekątnej. W ten
sposób liczba pikseli w pionie
i poziomie zostaje podwojona
i uzyskuje się rozdzielczość 4K.
JVC stosuje już czwartą generację rozwiązania e-Shift.
Jest ono stale ulepszane, tak
aby użytkownik otrzymywał
jak najlepszej jakości, ostry
obraz w rozdzielczości 4K.
W wypadku techniki DLP stosuje się wspominany wcześniej przetwornik DLP660TE.
Mimo że dysponuje on 4,15 mln mikrolusterek (2716 × 1528), precyzyjny i szybki
napęd optyczny pozwala na ich podwójne
ustawienie. Dzięki temu pojedyncze mikrolusterko może odpowiadać za wyświetlanie dwóch pikseli, co daje możliwość uzyskania rozdzielczości 4K.
Na uzyskanie w pełni natywnej rozdzielczości 4K pozwalają najbardziej zaawansowane
na rynku projektory, np. JVC DLA-Z1 z natywnym przetwornikiem 4K D-ILA o rozmiarze 0,69 cala, czy linia projektorów Sony 4K
SXRD. Warto przy tym nadmienić, że rozwiązania takie jak e-Shift pomimo braku natywnego 4K pozwalają na wyświetlenie takiego sygnału i znacznie poprawiają jakość obrazu względem rozdzielczości Full HD. Jedy-

NEC P502HL
nie w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, ustępują one natywnym projektorom 4K. Najbardziej zaawansowane projektory są w stanie
przyjąć sygnał 4K o częstotliwości 60 Hz z pełnym próbkowaniem koloru 4:4:4. W modelach mniej zaawansowanych jest to np. 4:2:0.
Z perspektywy kina domowego czy konsol
do gier wartość ta nie jest istotna. Jednakże po podłączeniu komputera PC przy sygnale 4:2:0 mogą występować drobne przekłamania obrazu, np. przy wyświetlaniu kolorowych czcionek. Przy
projekcji dynamicznych obrazów
warto też zwrócić uwagę, aby projektor dysponował możliwością
wykorzystania funkcji upłynniacza w rozdzielczości 4K.

Aby uzyskać obraz
jak najlepszej jakości niezbędne jest
zastosowanie ekranu projekcyjnego.

Fot. Optoma

P

rzyznać trzeba, oczywiście, że
urządzenia te wymagają znacznego zaangażowania ze trony
użytkownika. Niezbędna jest
adaptacja pomieszczenia przez zastosowanie chociaż podstawowego ekranu, który
poprawi jakość wyświetlanych treści, oraz
zestawu nagłośnieniowego.

Z LCD do 3LCD

przejścia białego światła lampy przez filtry
RGB naniesione na wirującej tarczy (filtr kołowy). Obraz powstaje w wyniku sekwencyjnego nakładania się trzech obrazów dla
barw podstawowych (R, G, B).
W droższych projektorach, o doskonalszym
odwzorowaniu obrazu, stosuje się rozwiązanie 3DMD. Wirujące filtry RGB są tu zamienione na nieruchome. W wypadku stosowania tarczy (koła) kolorów może występować nieznaczny efekt tęczy na krawędziach przedmiotów, który producenci eliminują, stosując wielosegmentowe koła kolorów o większej prędkości, np. RGBRGB czy
RGBCYM, gdzie dodano segmenty: cyjan,
magenta i żółty.
Technikę DLP stosują liczne firmy, także w projektorach LED i Laser&LED. Istnieją projektory DLP dla obrazów i filmów 3D, wykorzystujące podwójną częstotliwość odświeżania i emitujące sygnały synchronizacji do
okularów aktywnych.
Rozwijając tę technikę firma Texas Instruments
opracowała przetwornik DLP660TE o rozmiarze 0,66 cala do zastosowań konsumenckich, który wyposażony jest w 4,15
mln mikrolusterek. Szybkie przesuwanie
mikrolusterek, trwające mikrosekundy, pozwala na wyświetlenie dwóch pikseli z pojedynczego mikrolusterka. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie przystępnych cenowo projektorów 4K.
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Projektory Ultra Short Throw pozwalają uzyskać obraz
o dużym rozmiarze w niewielkim pomieszczeniu.

Projektory z HDR
Standard Ultra HD to również gotowość do wyświetlania treści HDR. Należy tu nadmienić, że w projektorach
bez natywnego 4K możliwości uzyskania efektu HDR nie są w żaden sposób
ograniczone. Jak powszechnie wiadomo, w wypadku telewizorów efekt HDR,
aby był widoczny, potrzebuje bardzo dużej jasności, co mogłoby się wydawać
problemem dla projektorów. Ze względu jednak na fakt, że projektory generują obraz o znacznie
większej przekątnej oraz pracują w ściśle określonych warunkach, np. zaciemnionym pomieszczeniu, nie potrzebują tak
dużej jasności jak telewizory,
aby uzyskać efekt HDR. W praktyce pozwala to na uzyskanie
bardzo jasnego jak na projektor obrazu bez utraty szczegółów i detali. Projektory dostępne na rynku zgodne są ze
standardem HDR10, co pozwoli uzyskać
obraz HDR z dysków Ultra HD Blu-ray
czy konsol do gier. Zgodność ze standardem HDR10 wymaga, aby projektor
wyświetlał 10-bitową paletę barw. Musi
on również przetworzyć taki sygnał, co
wymaga m.in. złącza HDMI 2.0a. Projektor w jak największym stopniu powinien również pokrywać paletę barw
DCI, przyjętą dla standardu Ultra HD,
oraz Rec. 2020.Warto też dodać, że nowoczesne projektory dysponują na
tyle minimalnym input lagiem, że
z powodzeniem można je również
wykorzystać z konsolami do gier.

1280 × 720 pikseli (HD) – najbar-

dziej podstawowe projektory kina domowego;
1920 × 1080 pikseli (Full HD)  –
średnia półka projektorów do kina
domowego;
2048 × 1080 pikseli (2K DCI) – rozdzielczość dla projektorów kinowych
zdefiniowana przez DCI;
3840 × 2160 pikseli (Ultra HD) –
rozdzielczość najbardziej zaawansowanych projektorów kina domowego;
4096 × 2160 (4K DCI)  – rozdzielczość dla projektorów kinowych zdefiniowana przez DCI.

Optyka w projektorach
Obecnie na rynku znajdziemy projektory rzutujące obraz o dużej przekątnej
z krótkiej odległości – tzw. short throw
lub ultra short throw. Obiektywy szerokokątne pozwalają na użycie projektora
w małym pomieszczeniu. Stosunek odległości obiektywu od ekranu do szerokości obrazu nazywa się współczynnikiem
odległości projekcji. Dla projektorów szerokokątnych powinien być zawsze mniejszy od 1,0. Tego typu rozwiązania stosowane są raczej w projektorach o przeznaczeniu do biznesu czy edukacji. Przyjęto, że podczas wyświetlania filmów odległość projektora od ekranu powinna być
od 1,5- do 2,2-krotnie większa niż szerokość obrazu wyświetlanego przez ten

Rozdzielczość
w kinie domowym
Większość dostępnych na rynku projektorów kina domowego wyświetla
obraz w proporcji 16:9. Pracują więc
w następujących rozdzielczościach:

JVC DLA-X7500
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3D w projektorze

Fot. Optoma

Producenci telewizorów obecnie często odchodzą od wyświetlania obrazu
3D. Co innego w projektorach – te ze
względu na rozmiar wydają się jednym
z najlepszych rozwiązań do wyświetlania obrazu trójwymiarowego. Najpopularniejszy jest system aktywny, wykorzystujący okulary migawkowe. Są one
zsynchronizowane z projektorem, sygnał
dla lewego i prawego oka jest nadawany naprzemiennie, a okulary zasłaniają odpowiednie szkło. Należy pamięAdaptacja pomieszczenia pozwala nie tylko uzyskać
tać, że okulary aktywne wymagają zasilania oraz zmniejszają jasność obrakinową atmosferę ale również znacznie poprawia jakość
zu. Dlatego tylko w niektórych projekuzyskanego obrazu.
torach będą dołączone do zestawu,
i to raczej nie więcej niż dwie pary. Jeprojektor. Przy projekcji 3D lepszy rezulTylko jedna pozycja projektora – dokładnie
tat uzyskujemy oczywiście z bliższej odz osią optyczną obiektywu prostopadłą do
żeli w zestawie nie ma okularów, trzeba
ległości. Producenci projektorów na swoekranu – zapewnia obraz niezniekształsię w nie dodatkowo zaopatrzyć. Okulary mogą również wymagać nadajniich stronach często udostępniają kalkucony geometrycznie. Przy innych obraz
latory odległości, które pozwalają okreprostokątny przekształca się w trapezoka, z którym współpracują, lub może on
ślić, jak duży obraz uzyskamy z danej odwy. Korekcja Keybyć wbudowaległości przy użyciu konkretnego współstone’a przywrany w projektor.
czynnika zoom. Wyposażenie obiektyca kształt prostoWarto pamiętać
wu w zoom rozwiązuje sprawę optykątny przy pomoo tym, że obraz
malnego ustawienia projektora, poniecy zmiany połow trybie 3D ma
waż dysponujemy pewnym zakresem reżenia obiektywu
mniejszą jasność,
gulacji. Zarówno użycie zoomu, jak i od(korekcja analowymagana jest
ległość ustawienia projektora od ekragowa – Lens Shift
więc oddzielna
nu wpływają na jasność obrazu. Może
Function), a gdy
kalibracja proto doprowadzić do sytuacji, że aby uzyjektora dla teta nie wystarcza
Optoma HD50
skać duży ekran o odpowiedniej jasnogo typu treści.
– przy pomocy
ści, niezbędna będzie praca projektora
obróbki cyfrowej, która może kompensować odchynp. w trybie dużej jasności. Przez to źróAndroid w projektorze
lenia o ±30°. Korekcja cyfrowa wykodło światła szybciej się zużyje i będzie on
rzystuje technikę interpolacji, różną dla
pracować głośniej, ponieważ niezbędne
różnych linii, by wyrównywać ich dłubędzie bardziej intensywne chłodzenie.
Obecność funkcji smart w projektorach
gość. W związku z tym jasność i konto rzadkość. Jednak firma Vordon w częW prostszych projektorach zoomem motrast obrazu mogą się nieco zmieniać.
ści oferowanych projektorów pożemy sterować ręcznie. Te bardziej zaawansowane wyposażone są w zespół
stanowiła zastosować sysPoziom hałasu
motoryczny, który steruje pracą. Dziętem Android, który
ki temu, np. podczas kalibracji, można
Podczas pracy, ze względu na zastosowaznacznie zwięksterować obiektywem projektora stojąc
nie wydajnych źródeł światła, projektor
sza możliwobliżej ekranu.
potrzebuje aktywnego chłodzenia. Zastości urządzeń. Firsowany w nim wenma oferuje trzy
tylator to główne źrókompaktowe prodło hałasu w projektory LED, modele:
LP-205-A, LP-201-A oraz LPjektorze. Praca lam-204-A. Ich natywna rozdzielczość
py z większa jasnością będzie wymato 800 × 480 pikseli w pierwszych dwóch
gać jeszcze efektywmodelach i 1024 × 768 pikseli w ostatniejszego chłodzenia.
EPSON V302H
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Ekran projektora
Nie tylko ekran, ale w zasadzie całe pomieszczenie, w którym zainstalowany jest projektor, mają wpływ na jakość obrazu. W zastosowaniach w kinie domowym praktycznym rozwiązaniem są ekrany ścienne ręczne
lub rozwijane elektrycznie. Ekran powinien
mieć również napinacze, które zapewnią,
że jego powierzchnia będzie równa i niepofalowana, co pozwoli uzyskać najlepszy
obraz. Ekrany ścienne są ekranami instalacyjnymi. Ekran na czas prezentacji wysuwa
się z kasety, w której był schowany. Te ze
sterowaniem elektrycznym mają wbudowany w ścianę przełącznik lub pilot zdalnego sterowania. Ekrany ścienne są idealne do dużych sal konferencyjnych, auli lub
pomieszczeń adaptowanych do kina domowego. Na jakość obrazu wpływają również
takie czynniki jak kolor ekranu oraz współczynnik odbicia światła – gain. Jego wyjściowa wartość to 1,0, typowa dla białych
ekranów. W praktyce ekran o białej powierzchni spisze się dobrze w pomieszczeniach, gdzie całe otoczenie jest ciemne i nie odbija światła emitowanego przez
ekran, tak jak w salach kinowych. W domowych warunkach, gdy panuje co najwyżej półmrok, z projektorami o wysokiej
jasności lepiej spiszą się ekrany o współczynniku gain 0,9 lub poniżej. Dobrym rozwiązaniem są ekrany o szarej powierzchni.
Znacznie poprawia ona kontrast i nasycenie
barw. Dzięki kalibracji projektora do ekranu kolory nie będą przekłamane.
Jeśli pozwalają na to warunki w kinie domowym, warto zastosować ekran ramowy. Gwarantuje on, że powierzchnia będzie gładka i zawsze naciągnięta. Dostępne są też specjalne farby pozwalające namalować ekran na ścianie. Warto przy tym
pamiętać, aby jej powierzchnia była idealnie gładka. Niezależnie od typu ekranu powinien on być otoczony czarną obwódką,
która znacznie poprawi kontrast.

nim. Jasność to odpowiednio 800, 2000
i 2600 lm. Projektory wykorzystują system Android w wersji 4.4.4. Dzięki temu
możliwe jest korzystanie z takich
aplikacji jak Netflix
czy Youtube.
Złącze HDMI
pozwala podłączyć niemal
dowolny sprzęt,
np. konsolę lub komputer. Gwarancja producenta wynosi 36 miesięcy.
Urządzenia dostępne są również
w wersji bez systemu Android.
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Fot. Vordon

Oznacza to szybsze obroty wentylatora
i jeszcze większy poziom hałasu. Zdecydowanie, zwłaszcza w kinie domowym,
jest to czynnik, na który należy zwrócić uwagę. Wentylator pracuje również
przez jakiś czas po wyłączeniu projektora, aby ostudzić lampę. Bezpośrednio
po pracy nie należy więc odłączać projektora od zasilania. Jeśli zdarzają się
przerwy w dostawie energii elektrycznej, rzutnik warto zabezpieczyć UPS-em.

w i d e o

Telewizory Ultra HD stanowią już większość
oferty odbiorników TV. Najlepsze Ultra HD mają
technikę HDR, zwiększającą ilość szczegółów.
Pojawia się ona także w telewizorach Full HD,
które mają współpracować z konsolami do gier HD,
ale z funkcją HDR.

W

szczegóły w jasnych i ciemnych obszarach
obrazu zostały zauważone. Aby zwiększyć
kontrast, konieczne jest zwiększenie jasności obrazu, określane przez ogólne pojęcie
High Dynamic Range.
Zwiększony zakres dynamiczny sprawia, że postrzegamy obraz jako ostrzejszy, bardziej szczegółowy, wyraźny, o lepszych i bardziej nasyconych kolorach. Nasze oczy i mózg szybko ada-

Fot. Samsung

iększa rozdzielczość wyświetlacza, zwiększająca czterokrotnie liczbę pikseli, nie wystarczy już do uzyskania obrazu lepszej jakości, zbliżonego do możliwości ludzkiego wzroku. Oprócz zwiększonej rozdzielczości potrzebne są lepsze kolory i dynamika obrazu. Jakość koloru zależna
jest od jasności i kontrastu, który w obrazie 4K musi być znacznie zwiększony, aby

W najnowszej serii telewizorów QLED TV na 2017 r. marki
Samsung szczytowa luminancja została zwiększona do
1500–2000 nt oraz zastosowano nowe, wydajniejsze kropki
kwantowe, aby zapewnić lepsze wyświetlanie obrazu HDR.
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Aby telewizor HDR mógł wyświetlić obraz HDR,
należy mu dostarczyć sygnał HDR. Realizują to kamery profesjonalne 4K HDR, które rejestrują materiał wideo HDR do obróbki w postprodukcji,
Aby telewizory mogły odtworzyć materiał wideo o luminacji do 10 000 cd/m2, opracowano nowe standardy dla materiałów wideo HDR.

Standardy TV HDR
Systemy HDR są opracowywane przez organizację Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) oraz ITU – agencję technik informacyjnych i komunikacyjnych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Koordynują one światowe standardy w 193 krajach w porozumieniu z producentami telewizorów i firmami zajmującymi się nadawczą techniką telewizyjną. W telewizorach są stosowane
trzy standardy: HDR10/10+, HDR Dolby Vision
i HLG (Hybrid Log-Gamma).
Standard HDR10 jest podstawowym
standardem otwartym, co oznacza, że
każdy producent może go stosować
bez opłat licencyjnych w telewizorach
Ultra HD, projektorach oraz odtwarzaczach Blu-ray Ultra HD. W oparciu o niego opracowano standard Ultra HD Premium, określający, jakie wymagania
mają spełniać telewizor i odtwarzacz
Blu-ray. Nazwa HDR10 oznacza, że obraz ma 10-bitową głębię kolorów. Najnowsza wersja HDR10+ poprawia jakość obrazu dzięki dynamicznemu mapowaniu tonów. HDR10+ zawiera dynamiczne metadane, umożliwiające telewizorom HDR dostosowywanie poziomów
jasności scena po scenie, a nawet w poszczególnych klatkach. Dzięki zróżnico-

UWAGA! Samo zwiększanie jasności nie spowoduje polepszenia jakości obrazu. Zwiększając tylko jasność w telewizorze, tracimy szczegóły i nasycenie kolorów.

HDR z anteny
satelitarnej

Jakiej jasności obrazy
HDR są w telewizorach?

Duże nadzieje wiąże się z trzecim standardem
– Hybrid Log-Gamma, opracowanym przez
nadawców TV BBC i NHK (publiczna telewizja japońska). Treści o zwiększonej dynamice
obrazu można kodować w sygnale telewizji
naziemnej i satelitarnej, materiał HDR może być
dostarczany także złączem HDMI, ale w wersji
HDMI 2b. HLG pozwala łączyć w sygnale telewizyjnym metadane SDR i HDR. Dzięki niemu
telewizor bez obsługi HDR ignoruje metadane HDR, a ten z obsługą jest w stanie je rozpoznać i wykorzystać. Nadawcy nie będą
musieli dublować kanałów z dodaną obsługą HDR i bez niej. Co ważne, w telewizorach
wystarczy zmienić oprogramowanie, aby od-

Niestety, dla celów marketingowych pojawiło się wiele telewizorów z etykietką HDR, których producenci uważają, że będzie zauważalny efekt HDR. Rozpiętość wartości luminancji
jest bardzo duża:
350 – 500 cd/m2 – obraz z zauważalnym
efektem HDR, przy górnych wartościach da
się zauważyć większą jasność i więcej odcieni w bieli;
500 – 750 cd/m2 – lepszy efekt HDR;
750 – 1000 cd/m2 – efekt HDR jest wyraźny, ilość szczegółów w jasnych polach jest
bardzo duża (Ultra HD Premium);
1500 – 2000 cd/m2 – efekt HDR w najlepszych telewizorach w 2017 r, modele z serii
QLED TV Samsunga.
Niektórzy producenci podają także wartości procentowe informujące o zakresie odtwarzanych
barw zgodnie ze standardem Rec. 2020 czy DCI.
Zazwyczaj podawane wartości są zawyżone ze
względów marketingowych.

Seria TCL
P60 UHD
to telewizory o przekątnych 43,
49, 55 i 65
cali z funkcją HDR oraz
systemem
Android TV.

Poszerzone przestrzenie
kolorów

ny technicznej HDR10 korzysta ze statycznych metadanych – są to niezbędne dla
wyświetlacza informacje, takie jak ustawienia jasności sprzętu, z którymi pracował reżyser filmu. Każdy piksel obrazu
HDR Dolby Vision ma dokładnie określoną jasność, pakiet dynamicznych metadanych oraz informacje o używanym ekranie. Zróżnicowanie jakości filmów będzie
mniejsze, gdy upowszechni się standard
HDR10+. Na rozwiązania techniczne zgodne z HDR Dolby Vision zdecydowali się tacy producenci telewizorów LCD jak TCL (rynek USA), LG, Vizio oraz Sony, ale w niektórych seriach telewizorów. Zaletą systemu Dolby Vision HDR jest fakt, że filmy
kinowe są realizowane zgodnie ze standardem Dolby Vision, więc odtwarzanie
ich na telewizorach z techniką Dolby Vision HDR nie będzie się wiązało z pogorszeniem jakości obrazu.
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bierać materiały HDR.
Jednym z pierwszych kanałów nadających materiały promocyjne wideo HDR HLG jest Travelxp 4K z satelity Hotbird 13° E (Eutelsat). Travelxp
4K, dostępny w siedmiu językach, oferuje setki godzin programów o podróżach. Travelxp 4K
pokazuje podróżnicze i lifestyleowe programy
własnej produkcji z najciekawszych miejsc, jak
np. wyspa Bali, czy z Nowego Jorku.

HDR – co trzeba było
zmienić w telewizorze
O jasności obrazu w telewizorach decydują konstrukcja wyświetlacza oraz rodzaj podświetlenia
LED, które jest źródłem światła białego wytwarzanego przez diody LED. Ile światła wytworzą,
zależy od ich mocy i sterowania. W technice HDR
duża luminancja jest wymagana tylko chwilowo
w niektórych miejscach obrazu, wynikających
z treści wideo, dlatego stosuje się sterowanie
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HDR to także szersze przestrzenie barwne. Wszystko to pociąga za sobą jeszcze jedną zmianę – konieczność zwiększenia dokładności (głębi) bitowej transmitowanego sygnału do 10 lub nawet
12 bitów zamiast dotychczas stosowanych 8, co
przekłada się na większą liczbę odcieni kolorów.
W standardzie Full HD dokładność bitowa wynosiła 8 bitów, co dawało 28, czyli 256, odcieni jednego koloru, a dla trzech podstawowych
kolorów RGB dawało ich 16,7 mln. Przy 10 bitach zwiększa się ich liczbę do 1,07 mld, a przy
12 bitach jest to już 68,71 mld odcieni kolorów.
Aby urządzenia jednakowo odtwarzały barwy,
opracowano normy określające ich zakres, tzw.
gamut (trójkąt barw), w urządzeniach wideo: Rec.
709 (HDTV), Rec. 2020 (Ultra HD) i DCI-P3 (kino).
Przestrzeń kolorów DCI-P3 jest większa niż Rec.
709 i została opracowana przez Hollywood Studios
do stosowania w projektorach kina cyfrowego.

Kropki kwantowe
– więcej kolorów
Najnowszą przestrzeń kolorów – Rec. 2020 opracowano dla telewizji 4K (Ultra HD). W celu spełnienia wymagań przestrzeni barw według norm Rec.
2020 i DCI-P3 w wyświetlaczach LCD zaczęto sto-

Telewizory TCL serii C70 - rozrywka z Android TV
TCL wprowadził na rynek telewizory z serii C70 smart TV z Android
TV i najnowszymi funkcjami HDR
i WCG, poprawiającymi jakości obrazu. Telewizor U55C7006 ma przekątną 55 cali i jest przedstawicielem
serii TCL C70 UHD, do której należą także modele TV o przekątnych
49, 65 i 75 cali. Wyświetlacz LCD
Ultra HD (10-bitowy) ma poszerzony zakres kolorów (Wide Color Gamut) oraz funkcje HDR Pro (HDR10,
ST-2084) i HLG, umożliwiające odbiór materiału wideo HDR poprzez złącze HDMI i antenę
TV. Nad jakością obrazu czuwają układy Pure
Image Ultra HD i UHD Premium color extender.
Telewizor ma współczynnik Picture Performance Index (PPI) o wartości 1600, luminancja wynosi 400 nt. U55C7006 wyposażono w tunery
DVB-T2/C/S2. Funkcja Android TV (wersja Android M 6.0) umożliwia korzystanie z aplikacji ze sklepu Google Play Store. Fabrycznie zainstalowane są aplikacje obsługujące serwisy

sować nowy rodzaj podświetlenia, zawierający
kropki kwantowe, wytwarzające światło o szerszym spektrum barw. W produkcji wyświetlaczy
o zwiększonej palecie kolorów (Wide Color Gamut) konieczne jest zastosowanie nowej generacji podświetlenia warstwy z nanokryształami –
kropkami kwantowymi, stosowanymi przez firmy
Samsung, (najnowsza generacja w telewizorach Q
LED TV) i TCL seria X2 , które ukaże się jesienią .
Konkurencyjnym rozwiązaniem są nowej generacji LED-y, wytwarzające światło o szerszym zakresie kolorów (np. Panasonic, LG, Sony).

HDR w telewizorach
OLED
Telewizory OLED spełniające normy Ultra HD Premium mają obraz o mniejszej luminancji niż LCD
– 540 nt jasności szczytowej i mniej niż 0,0005
nt poziomu czerni. Aby w pełni cieszyć się jakością HDR, trzeba oglądać obraz w ciemnym
pomieszczeniu. Jakość obrazu HDR na telewizorach LG OLED dodatkowo poprawia funkcja indywidualnego regulowania jasności pikseli matrycy OLED (Pixel Dimming). W przeciwieństwie do paneli LCD, w których podświetlenie LED jest regulowane lokalnie na całych
fragmentach ekranu,
w matrycy OLED każ-

Telewizory
Sony z serii
WE66 mają
ekran
Full HD
i obsługują
HDR.

Netflix oraz YouTube. Połączenia z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiają łącza Wi-Fi i Bluetooth oraz złącza: HDMI (3 × 2.0a), USB (1
× 3.0 + 1 × 2.0), MHL, audio koncentryczne. Telewizor umożliwia odtwarzanie dźwięku w standardzie Dolby Digital Plus. Dwudrożny zestaw głośników JBL ma moc wyjściową
2 × 12 W. Smukły, stylowy wygląd wniesie
w każde wnętrze element gustownego minimalizmu. Wymiary telewizora bez podstawy
wynoszą 1243 × 720 × 55 mm.

Fot. TCL

Fot. Samsung

wanym kontrastom wyświetlane obrazy
są bardziej szczegółowe, a gama kolorów – bogatsza. Wszystko to sprawia,
że HDR10+ pozwala wyświetlać obrazy znacznie bliższe reżyserskiej intencji.
Telewizory ze starszą wersją HDR10 mogą mieć aktualizowane oprogramowanie do wersji HDR10+.
Standard HDR Dolby Vision – został
opracowany przez amerykańską firmę Dolby Vision, która jest między innymi producentem sprzętu kinowego. Różnica między dwoma standardami HDR sprowadza
się do tego, że HDR10 określa jedną wartość jasności obrazu przy realizacji filmu,
a w systemie Dolby Vision dobierana jest
ona niezależnie dla każdej klatki. Od stro-

Fot. TCL

– więcej szczegółów
w obrazie

Fot. Samsung

Telewizory HDR

Dotychczas wyświetlacze telewizorów miały
znacznie mniejszy zakres dynamiczny niż ludzkie oczy. Według założeń zakres HDR wyświetlacza ma obejmować luminancję od 0,01 do
10 000 cd/m2, czyli dynamika zmian będzie
wynosić 100 000 razy. Dotychczasowe kinowe urządzenia wideo mają luminancję znacznie mniejszą niż 100 cd/m2, a telewizyjne średnio 100–300 cd/m2. Z dotychczas obowiązującej normy Rec. 709 wynika, że nie wszystkie kolory mają optymalne nasycenie. Jej założenia spełniały dotąd monitory CRT, ale dla
przemysłu filmowego i telewizyjnego są one
niewystarczające. Obraz ruchomy wymaga luminacji na poziomie 10 000 cd/m2 i poziomu
czerni 0,0005 cd/m2, co daje kontrast 20 000
000:1. Obecnie w telewizorach klasy podstawowej luminancja jest na poziomie 100 cd/
m2 (kontrast 20 000:1). Najlepsze telewizory
z HDR mają luminancję obrazu 1000 cd/m2
(QLED TV marki Samsung 1500–2000 cd/m2).

impulsowe, które umożliwia wytworzenie dużej
jasności światła LED przez krótki czas, co uniemożliwia przegrzanie lub spalenie diod. Ważny
jest też sposób sterowania LED-ami w podświetleniu krawędziowym i lepszym – tylnym, aby
uzyskać punktowe błyski czy zwiększenie szczegółowości obrazu w wybranym jego miejscu.

dy piksel pracuje niezależnie. Diody organiczne pozwalają wyświetlić wyraźne, żywe barwy oraz detale, które są dobrze widoczne nawet wtedy, gdy bezpośrednio obok siebie znajdują się niewielkie jasne obiekty oraz bardzo
ciemne obszary (np. rozgwieżdżone niebo). Na
ekranie telewizora LCD wokół jasnych miejsc występuje poświata (brzegi jasnych obszarów są
rozmyte), wynikająca z lokalnego podświetlenia matrycy. Podobny efekt diody LED tworzą
przy wyświetlaniu całkowicie czarnego obrazu – jaśniejsze obszary, przypominające efekt
winietowania, pojawiają się przy górnej oraz
dolnej krawędzi ekranu. Telewizory LG OLED są
zgodne z HDR10, Dolby Vision i HLG.

Telewizory HDR Full HD
Dotychczas wiązano technikę HDR tylko z telewizorami Ultra HD 4K. W 2017 r. pojawiły się telewizory HDR z wyświetlaczem o mniejszej rozdzielczości – Full HD. Na ten krok zdecydowała się firma Sony w modelach WE75 o przekątnych 49 i 43 cale, WE66 (49 i 40 cali) oraz WE61
32 cale o jeszcze mniejszej rozdzielczości ekranu – HD ready.

Fot. Sony

Telewizory
serii MU8002
marki Samsung
wyposażono
w 10-bitowy
ekran, modele
o przekątnych
ekranu 49, 55 i 65
cali mają HDR
1000, a 75MU8002
– HDR Extreme.

ptują się, gdy oglądamy film czy program telewizyjny w bardzo jasnym albo zbyt ciemnym miejscu. Kiedy kontrast jest wystarczający, od razu
dostrzegamy szczegóły.
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Na rynku platform satelitarnych konkurują ze sobą dwie:
Cyfrowy Polsat i nc+, które dostarczają telewizję
i dynamicznie rozwijają dodatkowe usługi, aby pozyskać
nowych klientów. Dla entuzjastów filmów 4K pojawiły się
pierwsze odbiorniki DVB-S Ultra HD 4K. Zwiększa się liczba
kanałów nadających materiał wideo 4K.

Z

Z roku na rok zwiększa się oferta kanałów telewizyjnych DVB-S nadawanych w dużej rozdzielczości obrazu (HD), które oprócz płyt Blu-ray
są najlepszym źródłem sygnału dla telewizorów Full
HD, a także dla Ultra HD dzięki skalowaniu obrazu sygnału telewizyjnego HD do Ultra HD. Większość jest dostępna na platformach cyfrowych.
W tym roku satelity Eutelsat przekroczyły próg
nadawania 1000 kanałów w HD. W roku 2016
powstało 240 kanałów HD, czyli tyle samo ile
łącznie w latach 2014–2015. Z satelity Hot Bird
13° E korzystają także polskie platformy satelitarne: nc+ i Cyfrowy Polsat. Popularność telewizji satelitarnej w Polsce jest duża dzięki ofercie programów TV dwóch platform cyfrowych:
Cyfrowego Polsatu i nc+. Można je odbierać za
pomocą dekoderów satelitarnych DVB-S lub tunerów i dekoderów DVB-S wbudowanych w te-
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lewizor. Są one stosowane w większości telewizorów Full HD i Ultra HD z wyższej półki.

Aplikacja Start do dekoderów DVB-S2 nc+
Aplikacja Start zapewnia szybki dostęp do
wielu treści i jest dostępna na dekoderach
wifi Premiumbox+, wifibox+, Mediabox+
i Turbobox+. Nowe oprogramowanie ładuje się automatycznie w czasie aktualizacji. Dekoder powinien być dołączony do
Internetu. W menu „ustawienia” pojawiła się nowa aplikacja – Start. Trzeba tam
zaznaczyć, czy się chce z niej korzystać.
Przy pomocy aplikacji Start można zmienić stronę powitalną po włączeniu dekodera lub dostęp do nowych funkcji w dowolnym momencie zapewnia przycisk 0.
Mamy wtedy szybki dostęp do najlepszych
tytułów filmów polecanych na konkretny dzień oraz podgląd oglądanego kanału TV. Jest to praktyczna pomoc przy
wyborze filmów, seriali wydarzeń, które
w prosty, intuicyjny sposób można także
nagrać. Z poziomu aplikacji można sko-

W odbiornikach Cyfrowego Polsatu, np. Evobox PVR, można jednocześnie nagrywać trzy
kanały i oglądać czwarty przy instalacji jednokablowej (unicable).

rzystać także z aplikacji nc+Go TV (dawniej VOD+) i wyświetlić swoje nagrania,
zapoznać się z opisami filmów, programów oraz zobaczyć ich zwiastuny. Do poruszania się po aplikacji w zależności od
wersji dekodera i pilota używa się różnych przycisków. Do aplikacji nc+Go TV
wchodzi sie także, korzystając z przycisku „VOD” pilota. Są dwie opcje aplikacji: nc+ Go TV Internet – biblioteka filmów z Internetu i nc+Go TV dekoder –
biblioteka filmów zachowanych na twardym dysku dekodera. Dla każdej kolekcji filmów, np. „Premiery VoD+”, „Canal+VOD”, „Sport”, „Dzieci”, podano, ile
jest dostępnych filmów. Podsumowując,
aplikacja Start zaoszczędza czas spędzony
na szukaniu czegoś, co nas zainteresuje –
nie trzeba skakać po programach, żeby
coś znaleźć, wszystko będzie pod ręką.

Moduł CAM do
odbiornika DVB-S
Wygodnym rozwiązaniem w użytkowaniu jest
moduł CAM CI+ z kartą smart, który montuje się w gnieździe CI odbiorników DVB-S2
np. najnowszych 4K nieoferowanych przez
platformy. Korzystanie z modułu CAM umożliwia jedynie dostęp do programów TV. Przed
zakupem modułu CAM CI+ należy upewnić
się u sprzedawcy lub producenta odbiornika
satelitarnego, że jest on wyposażony w slot
CI+ i będzie poprawnie współpracował z takim typem sprzętu.
Platforma nc+ rozwija usługę telewizji na kartę, czyli telewizji HD bez umowy, płaci się kiedy
się chce. Można skorzystać z dekodera firmowego lub modułu CAM instalowanego w dowolnym dekoderze np. Pace HDS724.

Platformy satelitarne nc+
i Cyfrowy Polsat

Aplikacje do oglądania
telewizji DVB-S na innych
urządzeniach

Płatna telewizja satelitarna to przede wszystkim
dostęp do najatrakcyjniejszej oferty telewizyjnej,
zależnej od pakietu, jaki się wykupiło. Struktura programowa zapewnia dostęp do największej liczby kanałów filmowych, sportowych,
rozrywkowych, informacyjnych, dokumentalnych, hobbystycznych czy dla dzieci.
Usługi dostarczane łączem satelitarnym
Tą drogą są dostarczane kanały telewizji satelitarnej, VoD, EPG, dostęp do strefy abonenta i nowe oprogramowanie do odbiorników satelitarnych. Dużą popularnością cieszy się funkcja nagrywania programów TV na twardy dysk.
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Popularne staje się oglądanie telewizji na żywo i korzystanie z serwisów VoD za pomocą
aplikacji na urządzeniach mobilnych.
Na czym oglądać Iplę?
Dodatkowo dla swoich klientów Cyfrowy
Polsat wprowadza nowość dla użytkowników telewizji internetowej Ipla korzystających z systemu operacyjnego Android lubiOS. W Google Play dostępna jest już
nowa wersja aplikacji, dzięki której użytkownicy mogą pobierać niektóre materiały VOD, w tym seriale telewizji Polsat, na
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nałów czy filtrowanie kanałów w zależności od charakteru dostępnych w nich treści, z podziałem np. na kanały sportowe,
edukacyjne lub filmowe.
Podczas poruszania się po menu dekodera cały czas dostępne jest okno z podglądem kanału, który do tej pory był oglądany, dzięki czemu
możliwe jest np. swobodne szukanie innych interesujących materiałów.
Aktualizacja oprogramowania zapewnia również prosty i szybki dostęp do serwisów on
line, tj. do serwisu Cyfrowy Polsat GO (zakładka VOD w menu
dekodera), w którym użytkownicy
mogą oglądać tysiące programów,
wydarzeń sportowych, seriali i bajek
bez dodatkowych

tablety i smartfony i odtwarzać je bez dostępu do Internetu. Funkcja pobierania wideo do pamięci umożliwia odtworzenie materiałów na tablecie lub smartfonie również
w miejscach bez dostępu do Internetu lub
z ograniczonym zasięgiem, np. w samolocie, pociągu czy w lesie. Kolejnym plusem
jest możliwość zaoszczędzenia pakietu danych. Nowa wersja aplikacji Ipla na Androida wprowadza ponadto dodatkowe funkcje:
w większości seriali telewizji Polsat dostępne są napisy;
możliwość przełączania kanałów TV podczas oglądania jednego z nich;
możliwość dodania materiału do listy „Obejrzyj później”. Użytkownik może łatwo zaznaczyć materiał, do którego chciałby wrócić za jakiś czas;
użytkownicy korzystający z najnowszych
wersji aplikacji Ipla za granicą będą mogli pobrać popularne propozycje telewizji
Polsat, wykupując pakiet Ipla World.

sta. Dzięki specjalnemu odbiornikowi DVB-T M-T 5000 telewizję można oglądać na
smartfonach, tabletach i komputerach po
zainstalowaniu aplikacji. Obraz i dźwięk
z odbiornika są przesyłane łączem Wi-Fi.
Możliwy jest odbiór 12 kodowanych kanałów Cyfrowego Polsatu i bezpłatnych
kanałów telewizji DVB-T oraz 12 kanałów radiowych.
Niektóre odbiorniki satelitarne platformy nc+
mają wbudowany tuner DVB-T (mediaBox+
oraz Box+).

opłat oraz do HBO GO, który umożliwia nieograniczony dostęp do biblioteki ponad 700
filmów, 120 seriali i kontrowersyjnych dokumentów znanych z ramówki kanałów HBO.
Nowy, bardzo czytelny układ Programu TV oraz
oznaczenie niebieskim trójkątem materiałów dostępnych w serwisach on line sprawią, że użytkownicy nie pominą już swojego ulubionego
programu, a nawet bez trudu obejrzą treści,
których emisja dopiero nastąpi. Nowe menu
dekoderów przedstawia także film.

Fot. Cyfrowy Polsat

Z myślą o abonentach korzystających z dekoderów HD produkcji Cyfrowego Polsatu operator
opracował nowe oprogramowanie. Automatyczna aktualizacja przeprowadzana jest etapami
w kolejnych partiach dekoderów. Abonenci ko-

rzystający z dekoderów HD 5000 oraz HD 6000
mogą już korzystać z nowej wersji oprogramowania, a co za tym idzie, z nowych możliwości, jakie wprowadziła aktualizacja. Użytkownicy pozostałych dekoderów HD wyprodukowanych przez operatora, tj. MINI HD 2000, HD
3000, HD 5500s oraz PVR HD 7000, również
zauważą znaczną zmianę w menu. Dzięki aktualizacji oprogramowania menu dekodera jest
bardziej czytelne, nowoczesne i kontrastowe,
a sama obsługa urządzenia jeszcze łatwiejsza,
co na pewno ucieszy osoby starsze i słabo widzące. Aktualizacja oprogramowania zapewnia również prosty i szybki dostęp do serwisów on line, tj. do serwisu Cyfrowy Polsat GO.
Jakie korzyści daje nowy interfejs dekoderów?
Dzięki intuicyjnej nawigacji każdy z użytkowników może łatwo znaleźć własny sposób korzystania z funkcji dekodera. Nowe
menu to również nowe możliwości, jak
np. tworzenie i edycja list ulubionych ka-

Nowe oprogramowanie
w odbiornikach DVB-S2
platform
W tym roku nie pojawił się nowy odbiornik
DVB-S, obie firmy (nc+ i Cyfrowy Polsat) zdecydowały się na nowe oprogramowanie, zmieniające wygląd menu i ułatwiające zarządzanie materiałami wideo.

Moduł CAM nc+
z kartą dekodującą do
telewizorów i odbiorników
DVB-S2.

Ostatnio użytkownicy telewizorów smart TV marek Toshiba, Hitachi, Telefunken i JVC mogą korzystać z materiałów dostępnych za pośrednictwem aplikacji telewizji internetowej Ipla.

Telewizja mobilna
i naziemna DVB-T
Telewizję mobilną działającą w oparciu
o własne nadajniki DVB-T i ogólnopolskie ma Cyfrowy Polsat. Nadajniki obejmują swoim zasięgiem największe mia-

Telewizja na kartę nc+
z dekoderem Pace
HDS7241.

Fot. nc+

– bogata oferta
programowa

Nowe oprogramowanie – nowe funkcje w dekoderach Cyfrowego Polsatu

temu można oglądać materiały VoD i telewizję na dekoderach i urządzeniach przenośnych z Wi-Fi.
Cyfrowy Polsat dostarcza łączem internetowym bezprzewodowo usługę Cyfrowy Polsat Go z kanałami online na urządzenia mobilne oraz za pomocą dekodera dołączonego do sieci serwis VOD HBO Go. Na urządzeniach mobilnych, komputerach i telewizorach niektórych producentów można także korzystać z telewizji internetowej Ipla.
Nagrywanie PVR
Jedną z największych zalet odbiorników platform cyfrowych jest funkcja PVR (Personal
Video Recorder), która umożliwia nagrywanie filmów i programów na twardym dysku
dekodera HD lub dołączanym do odbiornika. Większość odbiorników nc+ ma wbudowany dysk o pojemności 500 GB lub 1
TB. Czas zapisu zależy od pojemności dysku twardego i od zapisywanego programu.
Średnio na jedną godzinę nagrania wymagane jest od 1 GB (program w jakości SD)
do 2,5 GB (program w jakości HD) miejsca
na dysku twardym.

Fot. nc+

Telewizja
DVB-S2 HD
i Ultra HD

teny i sieci
Transmisja satelitarna jest też wykorzystywana do realizacji usługi wideo na życzenie
(VoD – Video on Demand), umożliwiającej
oglądanie głównie płatnych filmów. Filmy
platformy nc+ są magazynowane na twardym dysku odbiornika, więc ich liczba zależy od pojemności dysku, zazwyczaj jest ich
kilkadziesiąt. Filmy są dostępne przez kilka
miesięcy, a potem zastępowane kolejnymi.
Najatrakcyjniejsze filmy i seriale są płatne.
Chcąc zwiększyć atrakcyjność filmów, platformy dzielą je na kolekcje.
Wypożyczalnia filmów Cyfrowego Polsatu działa
w systemie NearVOD. Do tego celu przeznaczono dodatkowe kanały satelitarne (VOD 201 –
VOD 213 na liście kanałów Cyfrowego Polsatu).
Kanały TV i VoD z sieci
Dodatkowym źródłem materiałów audio-wideo
dla dekoderów DVB-S nc+ jest łącze LAN
po połączeniu z Internetem przewodowo
(serwis VoD nc+Go TV na dekoderze) lub
bezprzewodowo Wi-Fi (np. serwisu VoD
nc+GO na tablecie lub smartfonie). Dzięki

Fot. nc+

Fot. TechniSat

Wypożyczalnie filmów VoD z an-
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Telewizja, internet i telefon
Konkurencja między platformami dotyczy już
nie tylko dostarczania atrakcyjnej oferty telewizyjnej, ale także innych usług, takich jak
internet czy telefonia komórkowa. Wprowadzenie usług dla urządzeń mobilnych
wymaga posiadania łącza internetowego.
Domowy internet LTE bezprzewodowy i przewodowy
Cyfrowy Polsat oferuje telewizję, telefon
i internet LTE najszybszy na rynku.
Zestaw modem zewnętrzny ODU-200 i router Wi-Fi IDU-200 pozwala na pobieranie
danych z prędkością do 150 Mbit/s. Dzięki

wodowa LAN. Szybki dostęp do stron
internetowych za pomocą przeglądarki WWW, umożliwia przycisk na pilocie.
Dzięki aplikacji MyTechniSat na smartfony
i iPhone’y można za pomocą dotykowego ekranu telefonu obsługiwać dekoder
i programować nagrania. Digit ISIO STC
UHD to dekoder wyposażony w rozwiązanie UPnP (Server and Client), umożliwiające pracę z multimedialnymi urządzeniami dołączonymi do lokalnej sieci (aparat,
konsola, system audio, serwer NAS itd.).
Dwa wejścia USB 3.0 umożliwiają odtwarzanie z pamięci plików wideo. Odbiornik wyposażono w następujące złącza:
USB × 2, HDMI × 1, audio optyczne i koncentryczne, analogowe × 1, czytnik SD,
IEC × 1, F ×2, RJ-45 × 1.

montażowi modemu LTE na zewnątrz budynku (np. na dachu, balkonie) i podłączeniu do istniejącej instalacji antenowej telewizji satelitarnej lub naziemnej albo do nowego kabla antenowego, mieszkając nawet na granicy zasięgu sieci, wszyscy domownicy mogą korzystać z internetu LTE.
nc+ – internet bezprzewodowy, abonament telefoniczny
Platforma nc+ oferuje internet bezprzewodowy i telefonię komórkową w oparciu
o współpracę z operatorem Play. Korzystając
z nadajników sieci Play i najnowszej sieci 4G
LTE ultra, klienci będą mogli skorzystać z:

Przykłady kanałów satelitarnych Ultra HD FTA
Kanał satelitarny
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Satelita

Astra Ultra HD Test

SES 5 (4,8° E)

Digiturk UHD

Eutelsat 7A (7,0° E)

FunBox 4K

HotBird 13 B (13,0° E)

Hot Bird 4K Test

HotBird 13 B (13,0° E)

SES UHD

Demo Astra 1L (19,2° E)

Travelxp 4K (HDR HLG)

HotBird 13 B (13,0° E)

UHD1 by Astra/HD+

Astra 1L (19,2° E)

Fashion 4K

Astra 1L (19,2° E)

Insight UHD

Astra 1M (19,2° E)

Pearl TV 4K UHD

Astra 1M (19,2° E)

Astra Ultra HD

Test Astra 2F (28° E)

HLG Teststream

Astra 1M (19,2° E)

Fransat Ultra HD Demo

Eutelsat 5 West (5° W)

Hispasat 4K

Hispasat 1E (30° W)

Ultra HD 4K

Hispasat 1E (30° W)

Fot. AX Technology

Zwiększa się liczba kanałów 4K dostępnych z satelitów Hot Bird i Astra. Można
je odbierać np. za pomocą dekodera Digit
ISIO STC UHD marki TechniSat. z funkcjami smart TV, dołączonego do telewizora
Ultra HD. Płatne kanały satelitarne platform cyfrowych są dekodowane platform
cyfrowych przy wykorzystaniu modułów
CAM i kart smart. Kanały satelitarne są
kodowane w standardach UHD (H.265/
HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2). Przewidziano po jednym czytniku modułów
CAM i kart smart (Conax, Nagravision).
Dodatkowo model ten ma możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: podwójny
tuner SAT, podwójny tuner kablowo-naziemny oraz dysk twardy 2,5“ SATA. Jest
łączność bezprzewodowa WLAN i prze-

maksymalnej prędkości pobierania da-

nych do 70 Mbit/s,
maksymalnej prędkości wysyłania danych do 20 Mbit/s.
W pakiecie z telewizją można dokupić
internet mobilny w różnych wariantach:
karta SIM instalowana w tabletach z czytnikiem kart SIM,
karta SIM i modem USB Huawei do laptopów czy komputerów,
karta SIM, modem i router
D-Link.
W trzecim wariancie dzięki zainstalowaniu modemu w routerze możemy stworzyć domową sieć przewodową i bezprzewodową.
Warto dokładnie śledzić liczne promocje,
aby wybrać dla siebie odpowiedni pakiet
wzbogacony o inne usługi.

DVB-S – telewizja
satelitarna 4K
Dla posiadaczy telewizorów Ultra HD
jest ważne, że zwiększa się liczba kanałów satelitarnych 4K, chociaż jest ich
nadal bardzo mało. Posiadacze telewizorów Ultra HD z tunerem satelitarnym lub
pierwszych dekoderów DVB-S Ultra HD
mogą odbierać kanały satelitarne przez
satelity Astra i HotBird. Pojawiły się też
pierwsze kanały transmisji sygnału telewizyjnego 4K HDR zgodnego ze standardem HLG (Hybrid Log-Gamma), który może być odbierany przez najnowszej generacji telewizory Ultra HD HDR. To dobra

Odbiornik DVB-S 4K
z Linuxem Vu+4K Solo 4K
produkcji koreańskiej firmy
Ceru Trading Co.

AX 4KBOX HD51
– najnowszy odbiornik
firmy AX Technology
z systemem Linux.
wiadomość dla posiadaczy telewizorów
Ultra HD HDR, którzy nie chcą kupować
drogiego odtwarzacza Blu-ray i mogą
sprawdzić, jak zmienia się obraz w wypadku takiego sygnału TV.

Telewizory z tunerami
DVB-S i czytnikami CI
Telewizory z tunerem satelitarnym mogą
odbierać kanały satelitarne niekodowane
(Free to Air) i kodowane. Do odbioru kanałów kodowanych jest używane gniazdo CI do dołączania specjalnych modułów CAM, umożliwiających dekodowanie
kanałów TV płatnych platform cyfrowych.
Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla
klienta, ponieważ pozbywa się on dodatkowego urządzenia na półce, dodatkowego pilota i dodatkowych kabli połączeniowych. Z tym wszystkim wiąże się również
oszczędność energii.
Dla wygody użytkowników platformy nc+
część telewizorów DVB-S (np. Sony i Samsunga) jest certyfikowana przez platformę
nc+. Instalowane jest w nich oprogramowanie z szybkim wyszukiwaniem kanałów
TV platformy nc+, co ułatwia szybkie dotarcie do nich.
Moduł CAM umieszcza się w interfejsie CI odbiornika wyposażonego w tuner DVB-S2.
Wykorzystując moduł CAM, dzięki funkcji
PVR ready można nagrywać programy na
dysk twardy HDD dołączony do portu USB
telewizora.
Aby zapewnić dobry odbiór kanałów satelitarnych, konieczne są dobra antena DVB-S i akcesoria.

Fot. nc+ Ceru Trading Co.

Fot. TechniSat

Digit ISIO STC UHD – jakość przede wszystkim
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W domach wielopokoleniowych jest zazwyczaj
kilka telewizorów i różnych źródeł filmów i programów
telewizyjnych takich jak VoD z Internetu, dekodery
DVB-T, DVB-S, odtwarzacze Blu-ray co sprawia, że jest
wielu chętnych do oglądania różnych treści wideo
o tej samej porze. Rozwiązaniem jest system
multiroom, który umożliwi jednoczesny dostęp do
telewizji wszystkim domownikom także na
urządzeniach mobilnych.

Multiroom za pomocą
urządzeń platform
cyfrowych
Platformy cyfrowe kablowe czy satelitarne dostarczają dodatkowy dekoder do tworzenia
usługi multiroom na dwóch lub więcej telewizorach w ramach jednego abonamentu za dodatkową opłatą.
Multiroom Standard HD
Usługa Multiroom Standard HD platformy nc+
może obsłużyć do 6 odbiorników. Zestaw powinien zawierać jeden dekoder z cyfrową nagrywarką mediaBOX+/turboBOX+ i do 5 odbiorników Box+ bez nagrywarki np. Sagemcom DSI-83 lub Sagemcom DSI-87. Sygnał z anteny satelitarnej w usłudze Multiroom Standard
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HD musi być doprowadzony do wszystkich dekoderów, tak jak w wypadku dekoderów działających samodzielnie. Do jednej anteny można
dołączyć kilka dekoderów, ale antena satelitarna musi być wyposażona w konwerter o odpowiedniej liczbie wyjść lub współpracować z multiswitchem (specjalny przełącznik z kilkoma wyjściami). Oglądanie jest ograniczone do korzystania z przewodnika po kanałach
Jeżeli chce się korzystać z serwisów internetowych, wybrane odbiorniki należy dołączyć do
domowego routera. Router przydziela adresy
IP dekoderom – podczas konfiguracji połączeń
unika się ręcznego wprowadzania do dekoderów danych o parametrach połączeń. Serwer
DHCP umożliwia konfigurację automatyczną.
Cyfrowy Polsat Multiroom HD
Firma Cyfrowy Polsat oferuje usługę Multiroom
maksymalnie na trzech dekoderach dodatkowych.
Każdy z dekoderów musi być dołączony do anteny satelitarnej aby doprowadzić sygnał satelitar-

Popularne jest rozszerzenie możliwości oglądania telewizji za pomocą tabletu czy smartfona po zainstalowaniu stosownej aplikacji w zasięgu działania sieci Wi-Fi lub Internetu. Każdy
z głównych graczy na platformach cyfrowych

Wykonanie instalacji multiroom z telewizorami
odbierającymi sygnał telewizji naziemnej będzie polegało na dostarczeniu do nich sygna-

niacza sygnału antenowego, który skompensuje straty spowodowane tłumieniem sygnału
antenowego przez długie kable koncentryczne
i tłumieniem rozgałęziaczy lub niskim poziomem
sygnału z anteny.
Przy łączeniu telewizorów z zewnętrznymi
odbiornikami DVB-T/MPEG-4 warto sprawdzić czy nie ma w nim wbudowanej tzw.
przelotki czyli wyjścia sygnału antenowego oprócz wejścia antenowego, co może
skrócić długość kabla koncentrycznego do
dołączenia kolejnego telewizora i ograniczyć liczbę rozgałęźników.

Obrazy na dużym i małym ekranie

Fot. Samsung

S

System multiroom można wykonać samemu lub jeśli jesteśmy abonentami platform cyfrowych skorzystać z ich rozwiązań.

Multiroom na dużym
i małym ekranie

Telewizja DVB-T na kilku
odbiornikach TV

Telewizory smart TV marki Samsung mogą współpracować z urządzeniami mobilnymi na kilka sposobów. Przy pomocy aplikacji Smart View (Wi-Fi Direct) zainstalowanej na smartfonie lub tablecie
stają się one pilotami. Na ekranie wyświetlacza pojawia się intuicyjny interfejs
przypominający ekran TV. Dzięki Smart
View i Quick Connect (szybkie parowanie jednym przyciskiem) łatwo i sprawnie
odtwarza się treści z urządzenia mobilnego na dużym ekranie telewizora. Aplikacja Smart View umożliwia tworzenie
listy odtwarzania ulubionych treści. Interfejs aplikacji jest tak prosty i intuicyjny, że ułatwia swobodne dodawanie plików, a nawet całych folderów z komputera czy tabletu i przeglądanie ich zawar-

programach w dwóch wersjach (w widoku tabeli i listy), a także umożliwia ustawianie przypomnień oraz zapoznanie się z polecanymi programami (np. z listy EPG, „Hity HBO GO” czy „Nowości VOD”). Wbudowany moduł Wi-Fi 2,4 i 5
GHz umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem i korzystanie z serwisu VoD HBO Go.
Dekoder będzie wymagał zestawu antenowego z konwerterem unicable, który umożliwia tworzenie systemu multiroom za pomocą

Cyfrowy Polsat dla abonentów swojej platformy oferuje najlepszy swój dekoder EVOBOX
PVR z dyskiem o pojemności 500 GB. Dekoder
ma możliwość nagrywania do trzech programów jednocześnie oraz zatrzymywania, cofania i odtwarzania od dowolnego miejsca (Time
Shift). Intuicyjne menu pozwala ono na zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie programów
(np. według kategorii tematycznej, tytułu, czasu
emisji itp.), ma bardzo czytelny przewodnik po

jednego kabla koncentrycznego. Konwerter Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP z zestawu antenowego sprzedawanego wraz z dekoderem
EVOBOX PVR, ma jedno (złote) wyjście sygnału Unicable SCR oraz dwa wyjścia (srebrne) sygnału sygnału konwertera uniwersalnego, które można wykorzystać do podłączenia dwóch
dekoderów HD w usłudze Multiroom HD. Nie
wykorzystujemy rozgałęźnika, który jest w zestawie z konwerterem Inverto.

Fot. Cyfrowy Polsat

– telewizja na wielu
ekranach

oferuje swoim abonentom usługi dostępne za
pomocą aplikacji.
Telewizja na tablecie w domu i poza
domem nc+GO
Aplikacja nc+GO umożliwia dostęp do 80 kanałów TV na żywo, w tym wszystkich kanałów
Canal+ oraz 40 kolekcji na życzenie, w tym
35 bezpłatnych i 5 płatnych. Nc+Go jest dostępna na urządzeniach mobilnych (smartfonach lub tabletach) z systemem Android także na komputerach. Zalecana jest wersja 4.0,
a najlepiej 4.4 lub nowsza. Z usługi można
korzystać na terytorium kraju, wystarczy połączenie Wi-Fi lub komórkowa transmisja danych. Usługa nc+GO umożliwia korzystanie z niej nawet na czterech urządzeniach,
w tym samym czasie możliwe jest oglądanie na dwóch z nich. Jest możliwość oceny
audycji i materiałów wideo, polubienia (like)

Jak zrobić multiroom z dekoderem EVOBOX PVR?

Multiroom z sygnałem
DVB-S i DVB-T
Znacznie więcej programów można oglądać przy
odbiorze sygnału satelitarnego. Instalacje z multiswitchem (odmiana rozgałęźnika ze wzmacniaczem) to najefektywniejsza metoda odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, na kilku telewizorach z tunerem DVB-S lub odbiornikach DVB-S współpracujących z telewizorem .

Telewizja na tablecie
w domu i poza domem
nc+GO.

Funkcja ScreenShare w telewizorach marki Toshiba
daje możliwość udostępniania treści z urządzeń mobilnych
z systemem Android bezpośrednio na dużym ekranie.

tości na dużym ekranie. Dzięki aplikacji
jest możliwe szybkie przełączanie obrazu z telewizora na mały ekran smartfona i odwrotnie, przez co nie tracimy ani
minuty z oglądanego filmu.
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łu TV z anteny zewnętrznej DVB-T. Od liczby telewizorów, na których będziemy chcieli odbierać telewizję, zależeć będzie stopień skomplikowania instalacji.
Telewizory starszej generacji współpracują z zewnętrznymi niewielkimi odbiornikami telewizji naziemnej DVB-T/MPEG-4,
nowsze mają go wbudowany. Jeżeli mieliśmy dobrą antenę telewizyjną szerokopasmową, nie trzeba jej wymieniać na
nową, będzie odbierać kanały MUX-1,

www.infoprodukt.pl

MUX-2, MUX-3 w pasmie UHF i także
MUX-8 w pasmie VHF.
Aby zapewnić dobry sygnał antenowy kilku telewizorom znajdującym się w różnych pokojach,
konieczne jest stosowanie rozgałęźników, które
służą do dzielenia sygnału antenowego na kilka sygnałów z jak najmniejszym tłumieniem sygnału. Mają one jedno wejście i kilka wyjść (2,
3, a nawet 8). W instalacjach np. doprowadzenia sygnału antenowego do czterech telewizorów, może być konieczność stosowania wzmac-

Fot. nc+

Multiroom

System multiroom
nc+ Standard HD buduje się w oparciu o dekoder główny np. nc+wifi Premiumbox+ i dekodery
nc+ BOX+.

i podzielenia się ze znajomymi na portalach
Facebook i Twitter.
Cyfrowy Polsat Go – rozrywka online
Dostęp do oferty programowej dla swoich abonentów na wielu urządzeniach zapewnia także
Cyfrowy za pomocą usługi Cyfrowy Polsat Go,
która jest dostępna za pośrednictwem dekodera
podłączonego do Internetu oraz urządzeń mobilnych dzięki stronie go.cyfrowypolsat.pl i aplikacji na urządzenia z systemem Android. Aby
móc oglądać telewizję na urządzeniach mobilnych, wystarczy skorzystać z usługi dodatkowej, która pozwala na dostęp do ulubionych
treści poza dekoderem, nawet na trzech wybranych urządzeniach jednocześnie: komputerze, tablecie lub smartfonie. W ramach oferty telewizyjnej Cyfrowy Polsat Go abonenci otrzymają dostęp do 174 kanałów z satelity, 84 kanałów online dostępnych na urządzeniach mobilnych, tysięcy programów, wydarzeń sportowych, seriali i bajek w opcji VoD bez dodatkowych opłat, bogatej biblioteki dodatkowo płatnych treści VoD, np. filmów. Użytkownicy dekoderów znajdą aplikację Cyfrowy Polsat Go w zakładce „VOD”, a w niej treści na żądanie z posiadanego pakietu programowego (catch up TV)
oraz bogatą bibliotekę dodatkowych bezpłatnych i płatnych treści telewizyjnych.

Fot. nc+

ny. Dekodery używane jako
podstawowe to: MINI HD
2000, HD 3000, HD 5000,
HD 5500s, HD 6000, PVR
HD 7000, EVOBOX, a dodatkowe MINI HD 2000,
HD 3000, HD 5500s, HD
6000. Nietypowo odbywa
się użytkowanie dekoderów
w usłudze multiroom. Dekodery dodatkowe z usługą
Multiroom HD wymagają okresowej aktywacji za pomocą
karty z dekodera podstawowego. Aby dokonać
aktywacji, należy: wyjąć karty z dekodera podstawowego i dekodera dodatkowego, i włożyć
kartę z dekodera podstawowego do dekodera dodatkowego i poczekać, aż dekoder dodatkowy potwierdzi odblokowanie sygnału i z powrotem włożyć odpowiednią kartę do dekodera dodatkowego oraz do dekodera podstawowego. Każdy dekoder dodatkowy wymaga indywidualnej aktywacji.
Użytkownik za pomocą komunikatu na ekranie odbiornika telewizyjnego jest informowany o terminie kolejnej aktywacji dekodera dodatkowego. W przypadku niedokonania aktywacji, dostęp do programów na dekoderach
dodatkowych zostanie zablokowany. Czas następnej aktywacji dekoderów dodatkowych jest
zmienny i zarządzany automatycznie przez system Cyfrowego Polsatu.

Fot. Vestel

Fot. Cyfrowy Polsat

w i d e o

19

Aplikacja Cyfrowy Polsat
Go może być także w wersji na smartfon.
Jest to typ instalacji gwiaździstej, tzn. z wyjścia
multiswitcha sygnał z anteny satelitarnej jest bezpośrednio przesyłany do wejścia antenowego telewizora lub odbiornika satelitarnego.
W domach jednorodzinnych urządzenia związane z instalacją multiroom najlepiej instalować na
strychu, do którego doprowadza się przewody
z anten do jednostki centralnej, jaką jest multiswitch, i z niego do poszczególnych gniazd abonenckich RTV do poszczególnych pokoi.
W satelitarnej instalacji zbiorczej są rozprowadzane sygnały satelitarne w zakresie 950–2150
MHz (SAT-IF) oraz naziemne DVB-T w zakresie
87,5–862 MHz. Cała instalacja pracuje w zakresie 87,5–2150 MHz.
W multiswitchu sygnał telewizji naziemnej DVB-T jest sumowany z sygnałem DVB-S, a następ-

nie wzmacniany i rozprowadzany w sieci wieloprzewodowej.
Wybór multiswitcha zależy od liczby odbiorników TV, satelitów, pasm, zastosowanych konwerterów. W zależności od jego konstrukcji poziom wyjściowy każdego sygnału można regulować, aby dopasować go do instalacji i korygować tłumienie kabli.
Przy instalacji z jedną anteną odbierającą programy z jednego satelity i jedną anteną naziemną multiswitch ma pięć wejść (cztery satelitarne
i jedno TV naziemnej) i różną liczbę wyjść. Najmniejsza liczba wyjść to 4, co umożliwia dołączenie 4 odbiorników. Najczęściej stosowane konfiguracje to: 5/4, 5/8, 5/12/, 5/16, 5/24, 5/32. Są
też multiswitche, które mają wejścia dla dwóch
anten satelitarnych, np. ustawionych na satelity Hot Bird i Astra.
Odbiór dowolnego programu przez dowolnego
użytkownika domowej sieci z dowolnego pasma
i polaryzacji wymaga, aby konwerter przez cały
czas udostępniał oba pasma i polaryzacje. Tego wymogania nie spełniają typowe konwertery, nazywane universal single, współpracujące z jednym tunerem. Do odbioru obu polaryzacji i pasm satelitarnych służy konwerter quatro, który ma cztery wyjścia, oznaczane: V Lo,
H Lo, V High i H High.
Instalacja jednokablowa (unicable)
Instalacja multiswitchowa wymaga bezpośredniego połączenia odbiornika satelitarnego jego
wyjściem za pomocą kabla koncentrycznego. Przy
kilku odbiornikach potrzeba dużo kabli. Ich długość można zmniejszyć stosując instalację jednokablową Unicable SCR (Sat Channel Router),
łączącą odbiorniki DVB-S szeregowo. W instalacji
unicable za pomocą jednego kabla i rozgałęźników można doprowadzić sygnał DVB-S do czterech niezależnych tunerów. Specjalny konwerter
unicable zawiera w jednej obudowie konwerter
quatro, multiswitch i cztery układy routera SatCR.
Na wyjściu każdego routera znajduje się filtr pasmowy, wydzielający pasmo przeznaczone dla
jednego tunera. Konwerter ma dwa wyjścia: Legacy z pasmem takim jak konwerter single (10,7–
12,75 GHz) i drugie SCR do instalacji jednokablo-

Kruger&Matz KM0265UHD
wej. Wyjście Legacy może być jedno, ale może
być ich również kilka. Mają one dostarczać sygnał satelitarny do jednego odbiornika satelitarnego, natomiast wyjście SCR do 4 odbiorników.
Do transmisji sygnału do 4 odbiorników wykorzystuje się 4 częstotliwości nośne: 1210 MHz,
1420 MHz, 1680 MHz, 2040 MHz.

Internet w trudno dostępnych miejscach
Dostęp do filmów HD i Ultra HD z serwisów
VOD może zapewnić internet bezprzewodowy.
Internet LTE Cyfrowego Polsatu i Plusa jest dostępny dla 99 proc.mieszkańców Polski. Internet nowej generacji LTE Plus Advanced obejmuje swoim zasięgiem już ponad 40 proc.
populacji naszego kraju, co oznacza, że może
z niego korzystać ponad 15 milionów Polaków.
Unikalny zestaw Domowego Internetu LTE,
składający się z zewnętrznego modemu oraz
wewnętrznego routera, jako pierwsi w Polsce
wprowadzili Cyfrowy Polsat i sieć Plus. Urządzenie ODU-200 to zewnętrzny modem LTE,
który można zamontować (np. na dachu lub
balkonie) i podłączyć do istniejącej instalacji
antenowej TV (satelitarnej lub naziemnej). Rozwiązanie to istotnie zwiększa obszar zasięgu
i moc sygnału superszybkiego Internetu LTE.
Za pośrednictwem jednego kabla do wnętrza

Fot. Vestel

UWAGA! Odbiorniki PVR wymagają zarezerwowania dwóch częstotliwości z konwertera unicable, czyli do jednego konwertera można dołączyć dwa odbiorniki PVR.

W telewizorach marki Hitachi, po zainstalowaniu aplikacji
SmarTVue Center i przy pomocy funkcji Follow Me TV
można przesyłać multimedia z urządzeń mobilnych na
ekran telewizora.
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biornikach jest wyjście satelitarne oznaczane Loop lub Loop through, na którym jest dostępny sygnał z wejścia. Zmniejsza to liczbę koniecznych
rozgałęźników sygnału.
To, czy możliwe jest korzystanie z instalacji jednokablowej, zależy od konstrukcji odbiornika satelitarnego. W menu odbiornika należy spraw-

Taki konwerter może pracować tylko z odbiornikami z funkcją SCR. W menu instalacyjnym takiego odbiornika znajduje się lista częstotliwości –
jedną z nich przypisuje się tunerowi odbiornika.
W kabel przy każdym odbiorniku jest włączony
rozgałęźnik, który doprowadza sygnał do danego wejścia odbiornika i dalej do następnego. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość całkowicie
elastycznego prowadzenia kabli w mieszkaniu,
a także korzystanie tylko jednego kabla łączącego konwerter SCR z pierwszym dekoderem,
zamiast czterech kabli, jeśli korzystaliśmy z konwertera Quad (cztery wyjścia). W niektórych od-

domu lub mieszkania przesyłany jest zarówno
sygnał TV, jak i Internet LTE i jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Domowy router IDU200 służy natomiast do udostępnienia Internetu wewnątrz lokalu. Można podłączyć do
niego urządzenia zewnętrzne, takie jak dekoder telewizyjny czy komputer poprzez kabel
Ethernet lub bezprzewodowo, za pośrednictwem Wi-Fi korzystać z Internetu na smartfonach, tabletach i laptopach.

dzić, czy jest taka opcja odbierania i przesyłania
sygnału satelitarnego do kolejnego odbiornika.
Odmianą instalacji jednokablowej jest rozwiązanie opracowane przez firmę TechniSat wykorzystujące urządzenie nazywane TechniRouterem, które umożliwia wykonanie instalacji jednoprzewodowej, zapewniającej niezależny dostęp do sygnału satelitarnego i telewizji naziemnej przez wielu użytkowników.

Wi-Fi łączy telewizory
Najnowszym trendem w tworzeniu instalacji
multiroom jest wykorzystywanie sieci Wi-Fi. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość doprowadzenia sygnału TV z anteny do jednego telewizora, a drugi telewizor może korzystać z jego
„zasobów” już bezprzewodowo. Takie rozwiązanie stosują firmy Philips i Loewe i Panasonic.

sierpień 2017

Fot. Cyfrowy Polsat

Fot. Cyfrowy Polsat
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– wzorcowy obraz

Zwiększa się oferta odtwarzaczy Blu-ray Ultra HD
4K. Nareszcie telewizory Ultra HD będą mogły
korzystać z wzorcowego źródła filmów i pokazać
zalety obrazu 4K.

Sprawdź złącza

Odtwarzacze Blu-ray różnią się między sobą
napędami i układami elektronicznymi sterującym ich pracą oraz układami przetwarzania
obrazu i dźwięku. Dobry napęd płyty sprawia, że można uzyskać stabilne parametry odczytu praktycznie każdego nośnika optycznego: DVD Video i DVD Audio, CD i Super Audio CD, Blu-ray 4K i BD-ROM. W razie potrzeby można też skorzystać z portu USB, zapewniającego obsługę niemal każdego formatu.
Ponadto odtwarzacze są wyposażone
w różne kodeki wideo, umożliwiające

złacane, aby było odporne na utlenianie
i zapewniało najlepszą przewodność sygnału. Rzadkością są czytniki kart SD do
odtwarzania zdjęć. Łącze Wi-Fi umożliwia komunikację w domowej sieci. Wbudowane łącze Bluetooth daje możliwość
użycia słuchawek bezprzewodowych.
Funkcja ta nie blokuje dźwięku w głośniku telewizora, dzięki czemu pozwa-

UWAGA! W telewizorze do połączeń z odtwarzaczem Blu-ray 4K należy wykorzystywać złącze HDMI 2.0, mogą być także HDMI 1.4. Istotny
jest też rodzaj kabla HDMI. Powinien być to kabel HDMI High Speed (category 2) do transmisji
obrazu o rozdzielczości 1080p i 2160p 4K (4096
× 2160 px). Najlepsze kable HDMI Premium
są certyfikowane, co daje pewność transmisji
sygnału 4K HDR.

oglądanie obrazu 4K przesyłanego strumieniowo z serwisów filmowych, takich
jak Netflix czy YouTube 4K, oraz z pamięci USB, a nawet twardego dysku. Interpolacja materiału wideo SD i HD do jakości zbliżonej do 4K ma zagwarantować
prawidłową reprodukcję poziomów jasności i przejść kolorystycznych – a w rezultacie najlepszy możliwy obraz.

Liderem jest Panasonic

Odtwarzacz Blu-ray z bardzo dobrym dźwiękiem
Odtwarzacz Blu-ray BDP-X300 marki Pioneer automatycznie skaluje materiał wideo DVD, Blu-ray 1080p/24 Hz do rozdzielczości Ultra HD 4K/24 Hz. Mogą
być odtwarzane sygnały wideo z większą głębią kolorów – 36 bit Deep Colour
oraz przestrzenią kolorów xvColour. Jest
też funkcja Miracast do streamingu wideo
(Wi-Fi Direct), umożliwiająca wyświetlanie filmów i zdjęć ze smartfona na dużym
ekranie. Odtwarzane są pliki wideo: .avi,
.wmv, .divx, .mp4, .3.gp, .flv, zdjęciowe:

.jpg/.jpeg, .mpo, .png. Certyfikat DLNA
1.5 jest gwarancją, że urządzenie będzie
współpracować z serwerem NAS i komputerem. Dobrej jakości tor audio Hi-res
zawiera przetwornik DAC 192 kHz/24 bit,

umożliwiający odtwarzanie plików WAV,
FLAC, ALAC czy 2,8 MHz DSD Playback do
płyt SACD. Odtwarzany jest dźwięk wielokanałowy 5. 1 i 5.0, Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio DTS-ES, DTS
96/24. Na uwagę zasługuje funkcja HQ
Sound, poprawiająca jakość dźwięku ze złącza HDMI, oraz PQLS Jitter, redukująca zakłócenia sygnału audio typu jitter przy współpracy z amplitunerem.

Fot. Oppo

U

Ultra HD Blu-Ray jest standardem wideo, który z płyty Blu-ray
nie tylko zapewnia obraz
w rozdzielczości 4K (3840
× 2160 pikseli), format odtwarzania
2160p, ale także jest w stanie odtworzyć
zakres jasności zgodny z High Dynamic
Range i z szeroką gamą kolorów, zgodną z normami DCI-P3, Rec. 2020, aby odtwarzać obraz w rozdzielczości 4K przy
dużej szybkości wyświetlania klatek, do
60 na sekundę. Płyta BD zawiera także
ścieżki dźwiękowe w standardzie Dolby
Atmos lub DTS:X.
Na rynku są odtwarzacze Blu-ray 4K ze
standardowym funkcjami oraz rozbudowanym torem audio do odtwarzania nie
tylko dźwięku wielokanałowego ale także stereo. Najtańsze odtwarzacze Blu-ray
Ulrra HD są w cenie ok. 1500 zł, najdroższe przekraczają 3000 zł.

Funkcje

Japoński producent ma już 5 odtwarzaczy
Ultra HD Blu-ray w swojej ofercie: DMP-UB900, DMP-UB700, DMP-UB400, DMP-UB310 i DMP-UB300. Wszystkie spełniają wymagania standardu Ultra HD Premium. Jeżeli telewizor Ultra HD i odtwarzacz Blu-ray 4K mają naklejki Ultra HD
4K, to uzyskamy obraz najlepszej jakości. W odtwarzaczach Blu-ray Panasonica jest stosowany procesor 4K High-Precision Chroma, obsługujący techniki przetwarzania sygnału chrominancji (koloru)
i luminancji (jasność, przetwarzanie poziomów szarości) w oparciu o wymagania
opracowane przez laboratorium Panasonic Hollywood Laboratory, zapewniające
naturalne odtwarzanie filmów i zdjęć o realistycznej głębi i żywych kolorach. Procesor przekształca sygnały z płyty Ultra HD
Blu-ray i Internetu w formacie 4K/4:2:0 do

Jako widzowie chcemy oglądać
filmy o najlepszej jakości obrazu i właśnie tego oczekujemy od
sprzętu, który mamy w domowym
salonie. Te wymagania spełnia najnowszy odtwarzacz Blu-ray UHD
UBD-M8500.
Nowy odtwarzacz Blu-ray Ultra
HD UBD-M8500 wraz z telewizorem UHD przenosi widzów w nowy wymiar doznań audiowizualnych. Urządzenie wyświetla wideo
w rozdzielczości Ultra High Definition (4K) i zapewnia 64-krotnie bardziej szczegółowe odwzorowanie kolorów,
co wykracza poza możliwości standardowych odtwarzaczy Blu-ray. Na wyjątko-

najlepszej postaci: 4K/4:4:4. Możliwe jest
także skalowanie obrazu 2K do 4K – funkcja 4K Direct Chroma Up-scaling. Odtwarzacz DMP-UB900 ma wyjście typu Twin
HDMI Pure AV – HDMI audio i HDMI audio/wideo. Oprócz tradycyjnych formatów
– WAV, FLAC, MP3, AAC, WMA – odtwarza również pliki muzyczne w formacie DSD
(5,6 MHz/2,8 MHz) oraz ALAC. Symulowany jest dźwięk charakterystyczny dla brzemienia wzmacniaczy lampowych.

Odtwarzacze Blu-ray
Ultra HD z torem wideo
i audio klasy high end
Cena odtwarzacza Blu-ray Ultra HD znacznie wzrasta do ponad 3000 zł, gdy tor wideo, jest wykonywany na wideofilskim poziomie, a nawet do ponad 8000 zł jeśli także
tor audio jest na audiofilskim poziomie. (Oppo UDP-205). Urządzenia odtwarzają wtedy niemal wszystkie znane typy płyt optycznych, w tym Blu-ray (BD), BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW i skalują materiał wideo SD i HD do rozdzielczości 4K
oraz odtwarzają natywny 4K HDR .
Jednym ze wzorcowych odtwarzaczy Blu-ray
4K jest Oppo UDP-203 w cenie ok. 3800 zł.

wą jakość obrazu wpływa również technika HDR10. Dzięki funkcji upscallingu użytkownicy, którzy przez lata zgromadzili bo-

Urządzenia marki Oppo są znane z bardzo dobrych rozwiązań w zakresie przetwarzania sygnałów wideo i audio. Opracowano dla niego
nowy, czterordzeniowy procesor OP8591, wyspecjalizowany w dekodowaniu i przetwarzaniu obrazu 4K UHD z obsługą wszystkich najważniejszych technik, takich jak 4K UHD, HDR
i szerokiej przestrzeń barw. Jego możliwości nie ograniczają się tylko do filmów odtwarzanych z płyt – UDP-203 z powodzeniem odtworzy materiały zakodowane za pomocą kodeków HEVC, H.264, VP9 4K i Hi10P. W przyszłości, po aktualizacji oprogramowania, odtwarzacz będzie obsługiwał format Dolby Vision. UDP-203 potrafi w czasie rzeczywistym
konwertować różne przestrzenie kolorów, takie jak BT.2020, BT.709 i BT.601. UDP-203 korzysta z 32-bitowego przetwornika DAC klasy
premium firmy AKM, modelu AK4458VN, który przetwarza formaty PCM do 192 kHz/32-bit
oraz wielokanałowe DSD64 lub stereo DSD128.
Natywnie obsługuje formaty AIFF, ALAC, APE,
FLAC i WAV. Poza standardowymi formatami
nowoczesnych płyt Blu-ray, takimi jak Dolby
TrueHD i DTS-HD Master Audio, zastosowany
układ oferuje także obsługę najnowszych formatów: Dolby Atmos oraz DTS:X. To dzięki nim
poczujemy dodatkowe efekty 3D, których próżno szukać we wcześniejszych rozwiązaniach.
W celu zapewnienia kompatybilności wstecz-

gatą bibliotekę filmową, będą mogli zobaczyć swoje ulubione pozycje w nowej jakości. Samsung UBD-M8500 obsługuje takie
formaty jak Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Video,
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, Audio CD,
a także DivX, AVCHD, MKV, WMV, JPEG,
LPCM, AAC, MP3, WMA, ALAC, FLAC,
AIFF, WAV. Dekoduje formaty dźwięku
wielokanałowego 7.1 Dolby i DTS. Nowy
odtwarzacz wyróżnia się elegancką, minimalistyczną konstrukcją. Charakterystyczne dla tej linii produktów przednie wygięcie sprawia, że UBD-M8500 idealnie komponuje się z zakrzywionymi telewizorami
Samsunga, w tym z modelami z serii QLED
TV z oznaczeniem „C”. Za pośrednictwem
platformy Smart Hub odtwarzacz UBD-M8500 daje dostęp do wielu aplikacji,
dostępnych w Samsung Smart TV, takich
jak Netflix, Amazon Video czy Ipla. Z Internetem łączy się bezprzewodowo za
pomocą łącza Wi-Fi. Tradycyjne złącza
to wyjście HDMI, audio optyczne, LAN,
z przodu jest złącze USB. Urządzenie
ma wymiary 462 × 116 ×230 mm
i masę 1,9 kg.

nej ze starszymi typami wzmacniaczy bez obsługi HDMI, UDP-203 ma wielokanałową analogową sekcję audio 7.1.

Odtwarzacze
skalowane do 4K
Na rynku są też odtwarzacze Blu-ray skalujące obraz do 4K, które są podobnie
oznaczane, przez co łatwo się pomylić.
Wyróżnikiem jest cena poniżej 1000 zł.
Posiadacze telewizorów Ultra HD niższej
klasy mogą korzystać z urządzeń BD,
które skalują filmy do 4K. Warto przed
kupnem sprawdzić, czy przeskalowany obraz spełnia nasze oczekiwania.
Mają one rozbudowane usługi strumieniowania materiałów wideo, także 4K.
Odtwarzacz Sony BDP-S6700 interpoluje filmy z płyt Blu-ray do rozdzielczości 4K (UHD). Zapewniono także łatwy
dostęp do serwisów oferujących muzykę w transmisji strumieniowej, takich jak
Spotify i Deezer. Aplikacja SongPal Link
daje z kolei dodatkowe możliwości słuchania muzyki w całym domu z użyciem
funkcji bezprzewodowego odtwarzania
w wielu pomieszczeniach, a łącze Bluetooth z techniką LDAC gwarantuje czystszy, bardziej szczegółowy dźwięk w słuchawkach bezprzewodowych.

Oppo UDP-203 potrafi w czasie rzeczywistym
konwertować różne przestrzenie kolorów, takie jak
BT.2020, BT.709 i BT.60.

Najtańsze modele mają jedno złącze HDMI,
wyjście optyczne audio oraz wyjście LAN
do dołączenia do routera sieciowego

22

Odtwarzacz Blu-ray UHD Samsung UBD-M8500 z systemem HDR10

Fot. Samsung (x3)

Odtwarzacze
Blu-ray Ultra HD

Coraz częściej producenci filmowi korzystają z kamer umożliwiających realizację
materiału wideo z poszerzonym zakresem
dynamiki obrazu (HDR), co przekłada się
na więcej szczegółów w jasnych i ciemnych obszarach obrazu. Taki materiał jest
zapisywany na płytach Blu-ray 4K. Niestety, jest kilka różnych standardów. Podstawowym jest HDR10, mniej popularnym jest
Dolby Vision, a trzeci to HLG.
Filmy z płyt BD z materiałem HDR należy oglądać w zaciemnionym pokoju, prawie tak jak kinie, aby zobaczyć szczegóły w ciemnym fragmentach obrazu. Praktycznie w odtwarzaczach Blu-ray 4K nie ma
możliwości zmiany jasności obrazu. Firma
Panasonic w najnowszych modelach DMP-UB400 i DMP-UB300 ma funkcję Dynamic
Range Adjustment, pozwalającą na zmianę jasności filmów z HDR przy zachowaniu
szczegółowości obrazu.

Fot. Panasonic

Panasonic DMP-UB300 ma
funkcję Dynamic Range
Adjustment, pozwalającą
na zmianę jasności filmów
z HDR przy zachowaniu
szczegółowości obrazu.

Możliwości HDR
dla posiadaczy
telewizorów
z tą funkcją

la uczestniczyć w seansie także innym
członkom rodziny. Możliwe jest również połączenie odtwarzacza z głośnikami bezprzewodowymi w celu równoczesnego słuchania dźwięku przed telewizorem i w miejscach od niego oddalonych, w których został umieszczony głośnik bezprzewodowy.

Fot. Pioneer (x4)

Fot. Pioneer

oraz złącze USB lub dwa USB 3.0 i USB
2.0 z przodu i z tyłu do dołączenia pamięci typu pendrive i twardego dysku.
Modele z wyższej półki mogą mieć dwa
wyjścia HDMI audio i HDMI audio/wideo. Oddzielne wyjście audio jest używane do odtwarzania płyt audio bez zakłóceń. Dzięki temu w torze audio wyeliminowano niepożądane szumy (Low Clock
Jitter Process), aby umożliwić odtworzenie dźwięku w najlepszej jakości.
Ponadto mogą być analogowe wyjścia
7.1-kanałowego dźwięku do bezpośredniego dołączenia do wzmacniacza systemu kina domowego. Każde złącze jest po-
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Obecnie gromadzimy masę cyfrowych materiałów.
Niezbędne są więc narzędzia do ich wygodnego
przechowywania i dostępu do nich na ekranie
telewizora, smartfona czy projektora.

W

arto pamiętać również o tym,
że pomimo rosnącej popularności usług streamingowych to wciąż dyski Ultra HD
Blu-ray są rozwiązaniem oferującym najlepszą jakość obrazu i dźwięku. A gdyby
tak i je przechowywać w pełni cyfrowo?

Odtwarzacze
sieciowe
Z takiego podejścia zrodziła się duża
oferta odtwarzaczy multimedialnych pra-
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cujących sieciowo. Jest to znakomity dodatek do zestawu kina domowego. Obsługują one praktycznie wszystkie najpopularniejsze formaty wideo z dźwiękiem wielokanałowym. Obecnie na rynku dostępne są podstawowe modele odtwarzaczy z wbudowaną pamięcią i bez
możliwości jej powiększenia za pomocą
dysku twardego. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli filmy czy inne materiały multimedialne mają być odtwarzane bezpośrednio np. z serwera NAS. Bardziej za-

wania ich jako magazynów danych. Producenci dysków twardych oferują specjalne serie przeznaczone do stosowania
w urządzeniach AV. Charakteryzują się
one głównie zwiększoną energooszczędnością oraz mniejszym poziomem hałasu. Oprócz tego dysk jest przystosowany do pracy całodobowej i zoptymalizowany pod kątem transmisji strumieniowej. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w urządzeniu takim zastosować dysk SSD. Jednak ograniczona
pojemność sprawia, że sensowność tego rozwiązania jest dyskusyjna. Niektó-

re odtwarzacze multimedialne są wyposażone w miejsce na dwa dyski z możliwością używania ich w macierzy RAID.
Rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć
dane przez jednoczesne wykonywanie
kopii zapasowej.

Sterowanie
urządzeniami
mobilnymi
Obecnie smartfony lub tablety możemy
bez problemu wykorzystać do sterowania
funkcjami odtwarzacza multimedialnego,
jeśli tylko producent oferuje odpowiednią aplikację. Najczęściej jest ona opracowana dla systemu Android lub iOS. Dla
wielu osób rozwiązanie takie będzie wygodniejsze niż tradycyjny pilot. Pozwala
ono na sterowanie treściami odtwarzanymi przez urządzenie. Szczególnie ułatwia również korzystanie z funkcji sieciowych, np. przeglądarki, ponieważ urządzenie można wykorzystać jako wirtualną klawiaturę lub mysz. Jest to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie niż wykorzystanie pilota do tego samego celu. Użytkownik może, oczywiście, przeglądać na ekranie urządzenia mobilnego zasoby zgromadzone w pamięci odtwarzacza. Są one katalogowane w różny sposób, np. pod względem gatunku,
artystów, jak i alfabetycznie. Oczywiście,
można wyświetlać dodatkowe informacje o przechowywanych plikach. To, jakie funkcje są dostępne, zależy od zastosowanej aplikacji. Wybierając odtwarzacz sieciowy, warto zwrócić uwagę,
czy producent oferuje aplikacje na
smartfony i tablety.

COOD-E TV
deo HEVC, kodeka wideo VP9, 10-bitowej przestrzeni barwnej, HDR, 4K i palety kolorystycznej REC. 2020. Obsługiwane formaty plików to m.in. ISO Blu-ray,
M2TS, MKV 4K, MVC. Najbardziej zaawansowane modele umożliwiają również odtwarzanie dźwieku zapisanego w formacie Dolby Atmos czy DTS:X.
Wygodną obsługę odtwarzacza ma zapewnić interfejs graficzny. Producenci prześcigają się w jego ulepszaniu. Kilka najciekawszych i najważniejszych funkcji to przede wszystkim możliwość automatycznego katalogowania plików –
pobrania okładek do filmów oraz oznaczenia ich dodatkowymi informacjami,
takimi jak np. obsada, gatunek czy reżyser. Wszystkie te parametry możemy
następnie wykorzystać w wyszukiwarce. Dzięki funkcjom kontroli rodzicielskiej możliwe jest ograniczenie dostępu do niektórych filmów za pomocą kodu PIN. Można tworzyć również kolek-

Odtwarzacz sieciowy pozwoli w starszym telewizorze
skorzystać z funkcji smart.
Da to dostęp np. do filmów
treningowych w serwisach
takich jak YouTube.

Specjalny serwer NAS Zappiti można wykorzystać do wygodnego zgrywania dysków Blu-ray.

Przeglądarka i radio
internetowe
Dzięki przeglądarce możliwe jest oglądanie serwisów internetowych na ekranie telewizora. Większość stron będzie
działać normalnie, mogą jednak pojawić się problemy z treściami wykonanymi przy pomocy Silverlight, Adobe Flash
albo Javascript. Niestety, nie jest to pełnowartościowa przeglądarka, jak ta znana z komputera. Jej obsługę może ułatwić możliwość sterowania smartfonem
lub przy pomocy specjalnej klawia-

tury QWERTY. Jeśli odtwarzacz ma system Android, to możemy wybrać co najmniej jedną z kilku przeglądarek. Co więcej, dzięki opcji synchronizacji zakładek
czy haseł między przeglądarką w odtwarzaczu i w komputerze korzystanie z nich
jest jeszcze łatwiejsze. Standardowo dostępna jest przeglądarka Chrome, ale nic
nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać
Operę czy też Firefoksa.

Dużą zaletą jest możliwość
beznarzędziowej wymiany
dysku twardego w odtwarzaczu sieciowym.
Fot. Zappiti

– odtwarzacze
sieciowe
i z Androidem

Zewnętrzne anteny poprawiają jakość połączenia
z siecią bezprzewodową.

Fot. Zappiti

Smart TV
pod ręką

cje materiałów dla każdego użytkownika systemu. Filmy pochodzące z tego samego cyklu są łączone w kolekcje. Cała
kolekcja może się również automatycznie synchronizować z innymi odtwarzaczami i komputerami.
Oczywiście, dane trzeba gdzieś przechowywać, dlatego najlepiej wybrać urządzenie z możliwością zamontowania dysku twardego. Najczęściej jest miejsce na
jeden dysk w rozmiarze 3,5 lub 2,5 cala.
Jaki dysk wybrać? Kwestia pojemności jest
sprawą indywidualną, jednak jeśli mamy zamiar przechowywać dużo multimediów, to oczywiście najlepiej zdecydować się na jak najpojemniejszy dysk.
Wbrew pozorom szybkość dysku nie jest
najważniejsza. Obecnie większość dostępnych na rynku dysków twardych ma
wystarczającą szybkość do wykorzysty-

Fot. Nvidia

Fot. Zappiti

awansowane odtwarzacze są wyposażone w złącze SATA i możliwość podłączenia na stałe dysku twardego w rozmiarze 3,5 lub 2,5 cala. Takie urządzenia można polecić tym, którzy nie korzystają z serwerów NAS i chcą wszystkie pliki multimedialne gromadzić na
jednym urządzeniu, z którego będą one
dostępne w sieci.
Obecnie lista odtwarzaczy przystosowanych w pełni do przetwarzania obrazu
Ultra HD z HDR jest bardzo krótka. Dotyczy ona produktów opartych na procesorze Realtek RTD1295. Procesor jest
czterordzeniowy. W odtwarzaczu Zappiti Player 4K Duo pracuje on z 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Odtwarzacz wyposażony jest w złącze HDMI 2.0a. Urządzenie jest w pełni
przystosowane do obsługi sygnału wi-

Fot. Dune HD
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który umożliwia sterowanie, przy jego pomocy można też skorzystać np. z wyszukiwania głosowego, jeśli ma wbudowany
mikrofon. Odtwarzacz oczywiście współpracuje ze smartfonami – z poziomu telefonu możemy wybrać np. film na YouTube
i następnie wyświetlić go na telewizorze.
Często obecny jest slot kart pamięci, dzięki któremu można łatwo zwiększyć przestrzeń na multimedia.

Złącza audio-wideo

Fot. Nvidia

Każdy odtwarzacz jest wyposażony w zestaw złączy audio-wideo, które pozwalają na
podłączenie go do wyświetlacza lub zestawu
kina domowego. Największą popularnością
cieszy się, oczywiście, złącze HDMI. Przesyła ono cyfrowy obraz o dużej rozdzielczości i dźwięk wielokanałowy. W wersji 2.0a
pozwala na przesyłanie obrazu 4K z HDR.
Ewentualnie do wyprowadzenia cyfrowego dźwięku można wykorzystać wyjście
optyczne lub koncentryczne. Jeśli z jakiegoś powodu musimy przesłać analogowy
obraz z odtwarzacza, do tego celu można
wykorzystać złącze kompo-

Szybki oraz czytelny interfejs pozwala na wygodny
dostęp do serwisów streamingowych czy multimediów
w sieci lokalnej.
Obok przeglądarki niezwykle pożądaną
funkcją jest radio internetowe. Po podłączeniu odtwarzacza do Internetu zyskujemy dostęp do dziesiątek tysięcy stacji, które zaspokoją nawet najbardziej
niszowy gust. Większość odtwarzaczy
jest wyposażona w specjalną aplikację.
Stacje są klasyfikowane na kilka sposobów. Po pierwsze, jest to typ stacji,
czyli np. muzyczna, informacyjna, religijna, sportowa itp. Następnie konkretny rodzaj, czyli np. typ odtwarzanej muzyki. Kolejno mogą to być takie kwestie
jak język nadawania czy terytorium. Niektóre aplikacje mogą również oferować
możliwość odsłuchu lub pobierania podcastów. Oczywiście, jakość dźwięku zależy w głównej mierze od tego, w jakiej
jakości jest nadawany program.

Platforma Android TV
System Android na telewizorach zdobywa coraz większą popularność. Na rynku dostępne są specjalne przystawki pozwalające unowocześnić o funkcje smart np.
starszy telewizor czy projektor. Jest to również dobre rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy mają telewizory ze starą platformą, dla której wsparcie funkcji smart
jest wygaszane. Na rynku dostępne są zarówno odtwarzacze z Android TV, jak i autorskimi dystrybucjami producenta sprzętu. Dużą popularnością cieszą się np. produkty oparte na procesorze Amlogic S912.
Warto zwrócić uwagę na obecność takich
rozwiązań jak możliwość dekodowania plików wykorzystujących HEVC i złącze
HDMI 2.0a do przesyłania obrazu
HDR w rozdzielczości 4K. Pojem-

Popcorn Hour VTEN

zytowe lub komponentowe. Dzięki złączu Gigabit Ethernet odtwarzacz można podłączyć
do sieci lokalnej przewodowo, co zapewni
szybszy transfer przy strumieniowaniu materiałów niż połączenie bezprzewodowe.

ność pamięci RAM powinna wynosić ok.
2 GB. Wbudowana pamięć przeznaczona
jest jedynie dla podstawowych i niezbędnych aplikacji, jak np. serwisy streamingowe (Netflix, HBO Go). Urządzenia działające w oparciu o platformę Android TV charakteryzują przede wszystkim spójny i czytelny interfejs użytkownika i regularność
aktualizacji. W zestawie znajdziemy pilot,

Serwer NAS jako
odtwarzacz

Najnowsza seria odtwarzaczy marki Zappiti oferuje użytkownikom pełny dostęp do
treści 4K HDR. Producent oferuje trzy modele odtwarzaczy:
Zappiti Mini 4K HDR – kompaktowy
odtwarzacz o niewielkich rozmiarach;
Zappiti One 4K HDR – odtwarzacz wyposażony w kieszeń na dysk twardy
SATA HDD 3,5-cala;
Zappiti Duo 4K HDR – odtwarzacz 4K
HDR wyposażony w podwójną kie-
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szeń na dyski SATA HDD 3,5-cala, umożliwiający rozdbudowę
pamięci do 32 TB.
Odtwarzacze Zappiti 4K HDR są kompatybilne z wszystkimi popularnymi
formatami wideo, jak HEVC
o 10-bitowym kodowaniu,
ISO Blu-ray, M2TS, MKV 4K,
MVC 3D z trójwymiarowymi napisami, a także nowoczesnymi formatami kinowymi audio, jak Dolby Atmos i DTS:X. Obsługiwane
są także bezstratne kodeki au-

dio do 32 bitów i 192 kHz. Cała seria jest
kompatybilna z Zappiti Media Center v4.

Fot. Zappiti

HDR w odtwarzaczu sieciowym

Od czasu udostępnienia aplikacji HD Station
serwery nas QNAP z wyjściem HDMI spisują się
znakomicie również jako
domowe centrum multimedialne. Użytkownik
ma do dyspozycji liczne
aplikacje multimedialne,
które pozwalają na odtwarzanie większości najpopularniejszych formatów. Dla bardziej wymagających klientów dostępna jest również platforma Kodi, jedno z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania multimediami. Podłączony
w ten sposób serwer można wykorzystać również jako stację roboczą.
Zgromadzone dane można zabezpieczyć
w konfiguracji macierzy RAID.
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W domowym systemie multimedialnym niezbędne
są rozmaite akcesoria w postaci okablowania,
uchwytów, podstawek, a także mebli RTV.
Przydatnym dodatkiem może okazać się też smartfon
z zainstalowaną odpowiednią aplikacją mobilną.
Jeśli wykorzystujemy większą liczbę urządzeń,
wówczas sprawdzić się może pilot uniwersalny.

D

odatkowe akcesoria mogą nie
tylko zwiększyć funkcjonalność
systemu audio-wideo, ale także
poprawić komfort jego użytkowania. Pierwszym i praktycznie niezbędnym
elementem systemu audio-wideo jest odpowiednie okablowanie. Różnorodność kabli stosowanych w domowych systemach multimedialnych jest olbrzymia. Wszystko zależy od
tego, z jakimi urządzeniami mamy do czynienia. Oprócz okablowania przydatne mogą okazać się rozmaite przejściówki i adaptery, które
pozwolą na szybką zmianę końcówki złącza

na dopasowaną do urządzenia. Mogą to być
np. adaptery zmieniające rozmiar wtyku, np.
z mini-USB na USB (lub odwrotnie), oraz przejściówki pozwalające na zmianę typu złącza,
np. z DVI na HDMI.
Przydatne są również różnego rodzaju uchwyty. Zależnie od rodzaju sprzętu, jaki wykorzystywany jest w domowym systemie audio,
mogą to być mocowania, m.in. do telewizora, projektora, a także do kolumn głośnikowych. W wypadku tych ostatnich, zwłaszcza w systemach stereo, mogą być wykorzystywane specjalne podstawki.

Wykonany w technice DNA Helix kabel HDMI Starlight 7
firmy Wireworld wykorzystuje aż 24 posrebrzane
przewodniki z miedzi beztlenowej. Styki HD-Grip
zapewniają uzyskanie pewnego połączenia.
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Poziomnica zintegrowana
z uchwytem do telewizora
ułatwia jego prawidłową
instalację na ścianie.

Kable głośnikowe
W przewodowych systemach audio i audio-wideo
nieodłącznym elementem są kable głośnikowe.
W prostym systemie stereofonicznym wystarczy
zaledwie kilka metrów okablowania. W bardziej
rozbudowanych zestawach multimedialnych z kolumnami głośnikowymi zabudowanymi w ścianie lub suficie stosuje się znacznie dłuższe okablowanie, które musi mieć odpowiednie parametry techniczne, a do tego specjalną konstrukcję izolacji, odporną na wilgoć i uszkodzenia.
Z punktu widzenia użytkownika istotne są
również zakończenia kabli głośnikowych. Najprostsze w montażu są tzw. wtyki bananowe,
które umieszcza się bezpośrednio w otworze
terminala głośnikowego. Równie praktyczne
są zakończenia widełkowe, które umieszcza
się w zakręcanym terminalu głośnikowym.
Stosunkowo najmniej wygodnym i najmniej
praktycznym, choć często stosowanym roz-
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Dobrym rozwiązaniem w rozbudowanych systemach audio-wideo może okazać się zastosowanie pilota uniwersalnego zamiast kilku pilotów
zdalnego sterowania dołączanych do poszczególnych urządzeń, np. do telewizora, soundbara,
odtwarzacza Blu-ray czy DVD. Dzięki temu nie
będzie konieczności szukania odpowiedniego pilota do odpowiedniego urządzenia, bo najważniejsze funkcje będziemy mieli dostępne z poziomu jednego, wszechstronnego urządzenia sterującego. Nawet jeśli taki pilot nie będzie obsługiwał wszystkich funkcji sprzętu tworzącego system multimedialny, to i tak w wielu sytuacjach jego zastosowanie znacznie ułatwi nam
obsługę całego zestawu
audio-wideo.
Niekiedy takim pilotem uniwersalnym może
być również pilot telewizora czy odtwarzacza
Blu-ray, ale tylko pod warunkiem, że np. odtwarzacz i odbiornik telewizyjny będą kompatybilne z protokołem komunikacji CEC (Consumer
Electronics Control) i zostaną połączone kablem
HDMI. Wówczas z wykorzystaniem pilota jednego z urządzeń będzie możliwość sterowania
podstawowymi funkcjami innego urządzenia,
np. za pomocą pilota do telewizora można będzie sterować odtwarzaniem materiałów wideo
z odtwarzacza Blu-ray, a z kolei pilotem do odtwarzacza Blu-ray można m.in. zmieniać kanały w odbiorniku telewizyjnym lub też regulować
głośność. Producenci sprzętu audio-wideo stosują rozmaite nazwy dla tego typu funkcji, np.
w sprzęcie firmy Samsung rozwiązanie to nosi
nazwę Anynet+, a w urządzeniach LG nazwa
tego rozwiązania to SimpLink.

l

HDMI to nie wszystko. W systemach audio-wideo
wykorzystuje się jeszcze wiele innych odmian kabli, zarówno tych do transmisji cyfrowej, jak i analogowej. Wśród cyfrowego okablowania audio
królują kable optyczne i koaksjalne. Dzięki nim
nie ma konieczności dodatkowej konwersji sygnału audio ze źródła do postaci analogowej,
co minimalizuje powstawanie zniekształceń na
drodze transmisji.
Przewód optyczny do transmisji sygnału audio
wykorzystuje światłowód. Zakończony jest wtykiem Toslink (nazwa pochodzi od firmy Toshiba,
która odpowiada za jego opracowanie). Zaletami tego typu kabli są odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne oraz bezstratna transmisja na duże odległości.
Połączenie koaksjalne odbywa się z wykorzystaniem kabla koncentrycznego. W odróżnieniu od
kabla optycznego przesyłany sygnał ma postać
elektryczną. Przewód koaksjalny pozwala na
przesyłanie większej ilości danych niż optyczny (charakteryzuje się większą przepustowością). Które z tych połączeń lepiej jest stosować?
W praktyce dla przeciętnego użytkownika różnice w jakości sygnału audio przesyłanego z wykorzystaniem kabla optycznego oraz koaksjalnego nie będą zauważalne.
Równie popularne są analogowe kable wykorzystujące złącza RCA. Mogą to być zarówno

Fot. Arkas

Kable cyfrowe
i analogowe

Piloty uniwersalne

k

do systemów
audio-wideo

który obsługuje niższe wersje standardu HDMI.
Standard to jedno, a dostępne
okablowanie to drugie. Z punktu widzenia użytkownika dostępne są bowiem kable oznaczane
nie wersją standardu, a bardziej możliwościami
technicznymi okablowania. W związku z tym możemy wyróżnić kable: Standard HDMI, High Speed HDMI, Standard HDMI with Ethernet i High
Speed HDMI with Ethernet. Kable Standard są
również określane jako Category 1, a kable High
Speed jako Category 2.

wiązaniem jest po prostu zastosowanie kabla
z odizolowanym fragmentem przewodnika.
Wśród dostępnych na rynku kabli głośnikowych
znajdziemy zarówno tańsze, jak i droższe konstrukcje. Cena kabla rośnie wraz z rodzajem materiałów wykorzystanych do jego budowy, np.
domieszek srebra lub złota. Ponadto na cenę
wpływ ma skomplikowanie procesu wytwarzania kabla głośnikowego.

Smartfon lub tablet
pilotem
Coraz częściej klasyczne piloty zdalnego sterowania zastępowane są przez urządzenia mobilne – smartfony i tablety z zainstalowaną odpowiednią aplikacją sterującą. W zależności od
wykorzystywanego systemu audio-wideo do
obsługi może wystarczyć nawet jedna, wspólna i uniwersalna aplikacja. Takie rozwiązanie
to domena tzw. domów „inteligentnych”, w których z wykorzystaniem jednej aplikacji można
sterować nie tylko sprzętem audio-wideo, ale
również oświetleniem czy roletami. Co więcej, obsługa takiego systemu multimedialnego może odbywać zdalnie przez Internet, nawet jeśli użytkownika nie ma w domu, w zasięgu sieci lokalnej.

e

Akcesoria

Jednym z najpopularniejszych standardów komunikacji przewodowej w sprzęcie audio-wideo
jest HDMI. Można wręcz stwierdzić, że bez tego
złącza trudno dziś sobie wyobrazić wiele urządzeń, takich jak tablety, kamery, aparaty fotograficzne, nie wspominając już o telewizorach,
projektorach czy odtwarzaczach Blu-ray. Zależnie od rodzaju urządzenia niezbędny będzie kabel HDMI o innym rozmiarze złączy (oprócz pełnowymiarowego 19-pinowego złącza HDMI
może być to np. wersja mini- lub mikro-HDMI).
W związku z rosnącą dostępnością i popularnością sprzętu obsługującego rozdzielczość Ultra HD opracowywane są coraz to nowsze wersje standardu HDMI. Pierwszą, która obsługiwała
transmisję obrazu w tej rozdzielczości, była wersja 1.4. W porównaniu z poprzednią pozwalała
ona dodatkowo na przesyłanie obrazu 3D i wyposażona była w zwrotny kanał audio (ARC –
Audio Return Channel). Obecnie najnowszą wersją jest HDMI 2.0, która charakteryzuje się znacznie większą przepływnością obrazu (nawet do
18 Gbit/s – zamiast 10,2 Gbit/s, jak w standardzie HDMI 1.4). Kable obsługujące standard HDMI
2.0 mogą przesyłać większą liczbę kanałów audio (do 32 nieskompresowanych kanałów audio
– zamiast 8, jak w wersji 1.4).
Opracowano już nawet wersję 2.1 standardu
HDMI, w której ma być dostępna obsługa filmów nawet w jakości 8K/60 Hz z pełną obsługą HDR. Nowa wersja ma obsługiwać technikę eARC (rozszerzoną wersję funkcji ARC), co
pozwoli na bezpośrednie przesyłanie dźwięku z telewizora do odbiornika (np. soundbara)
w zaawansowanych systemach wielokanałowych, takich jak Dolby Atmos czy DTS:X. Standard HDMI 2.1 ma obsługiwać tryb Game Mode VRR, który wykorzystując zmienną częstotliwość odświeżania, ma zapewnić graczom większą płynność obrazu w grach wideo.
Należy pamiętać, że standard HDMI jest kompatybilny wstecz. Oznacza to, że kable kompatybilne
z HDMI 2.0 mogą być też stosowane w sprzęcie,

Fot. Wireworld

Fot. TAGA Harmony

Ewolucja HDMI

kable audio, jak i wideo. Stereofoniczny analogowy kabel audio wykorzystujący ten standard ma po dwa wtyki RCA z każdej strony. Jeden z wtyków służy do przesyłania sygnału audio kanału prawego, a drugi lewego.
Kabel komponentowy wideo wykorzystuje aż trzy
osobne wtyki RCA, najczęściej oznaczane kolorami: czerwonym, zielonym i niebieskim. Każdy
z nich odpowiedzialny jest za przesyłanie innej
składowej obrazu. Pojedynczy wtyk RCA wykorzystuje kabel kompozytowy wideo, którym
transmitowany jest zespolony sygnał wizyjny.
Jednak obraz przesyłany takim kablem charakteryzuje się stosunkowo niską jakością.
W bardziej zaawansowanym, a tym samym również droższym sprzęcie, do transmisji sygnału audio mogą być wykorzystywane kable zakończone wtykami XLR.

R

Fot.
Szybkie
Melo
dika
i wygodne
podłączenie
kabli głośnikowych
umożliwiają tzw. wtyki bananowe.
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Uchwyty i podstawki do
kolumn

Uchwyty do telewizorów
i projektorów

Odpowiednie rozstawienie kolumn głośnikowych
w pomieszczeniu, zwłaszcza w wypadku rozbudowanych systemów surround, to nie zawsze łatwe zadanie. Problem ten pomagają rozwikłać
różnorodne uchwyty i podstawki, dzięki którym
poszczególne kolumny systemu audio-wideo
można zainstalować na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości względem
użytkownika.
Uchwyt powinien być dopasowany do kolumny głośnikowej przede wszystkim pod względem maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Niektóre modele uchwytów wyposażane są w mechanizmy blokujące, zabezpieczające zamocowaną w nich kolumnę przed
wypadnięciem. Istotny jest też sposób mocowania uchwytu do ściany i do kolumny. Niektóre modele kolumn nie są przystosowane
do montażu naściennego. Na szczęście wśród
uchwytów dostępne są modele wyposażone
w zaciski, które pozwalają na bezinwazyjny
montaż kolumny. Uchwyty kolumnowe mogą
być wyposażone w przeguby, które pozwalają na odpowiednie ukierunkowanie kolumny względem słuchacza.
Podstawki wykorzystywane są głównie do mniejszych kolumn, zwykle frontowych, czy to w kinie domowym, czy w systemach stereofonicznych. Często podstawki oferują sami producenci kolumn głośnikowych. Tego typu modele
są wówczas dopasowane do kolumn nie tylko
pod względem obciążenia, ale również wzornictwa. Mogą też mieć kolce u podstawy, podobnie
jak ma to miejsce w kolumnach podłogowych.
Niektóre dostępne na rynku podstawki kolumnowe mają możliwość regulacji wysokości, co
pozwala na odpowiednie ustawienie kolumny
względem miejsca najlepszego odsłuchu. Podstawki mogą pozwalać na poprowadzenie okablowania wewnątrz słupka podtrzymującego całą konstrukcję. Dzięki temu okablowanie może
być praktycznie niewidoczne.

Telewizor zawieszony na ścianie czy projektor zainstalowany pod sufitem to rozwiązania nie tylko praktyczne, ale też pozwalające na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu. Niezbędny do tego jest odpowiedni uchwyt.
Dobierając uchwyt do projektora, warto zwrócić uwagę na możliwości jego regulacji (m.in.
pochylenie oraz długość wysięgnika), aby
można było optymalnie dostosować ustawienie projektora względem ekranu – niezależnie od tego, czy wykorzystujemy uchwyt
naścienny czy sufitowy.
W wypadku telewizorów istotnym elementem
przy doborze odpowiedniego uchwytu jest
nie tylko możliwość regulacji, ale również
rozstaw otworów montażowych, które znajdują się w obudowie odbiornika telewizyjnego. Rozstaw jest zgodny ze standardem
VESA (Video Electronics Standards Association), np. VESA 200 × 200 oznacza, że do
zamocowania telewizora na ścianie niezbędny będzie uchwyt wyposażony w otwory
rozstawione na kwadracie o boku 200 mm.
Z uwagi na obecność na rynku telewizorów z zakrzywionym ekranem mogą pojawić się wątpliwości, jak zamontować taki
model na uchwycie. Czy może potrzebny
jest do tego specjalny uchwyt? Okazuje się,
że nie! Do naściennego montażu telewizorów z zakrzywionym ekranem wykorzystywane są te same modele uchwytów jak
w wypadku klasycznych telewizorów LCD
czy LCD LED. Stosowany jest ten sam standard, czyli VESA. Ewentualnie może zajść
konieczność zastosowania tulejek dystansowych, które zapewnią stabilne zamocowanie telewizora do uchwytu.
Przy instalacji uchwytu, niezależnie od tego,
czy mamy do czynienia z uchwytem do projektora czy telewizora, należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest po-
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Przy instalacji uchwytu należy zwrócić uwagę na materiał,
z którego wykonana jest powierzchnia montażowa.
wierzchnia montażowa. Nie powinno się
montować uchwytu do konstrukcji szkieletowych i wykonanych z płyt gipsowych.
Nie należy też zapominać o tym, aby masa
urządzenia nie przekraczała maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia uchwytu. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić
do uszkodzenia konstrukcji, a nawet oderwania się jej od powierzchni montażowej.
Uwaga! Na stronach internetowych producentów uchwytów do telewizorów mogą być
dostępne wyszukiwarki, które ułatwiają znalezienie odpowiedniego uchwytu do konkretnego modelu odbiornika telewizyjnego.

Uchwyty do anten
Uchwyt antenowy to praktycznie niezbędne akcesorium dla każdego odbiorcy telewizji, zarówno tej satelitarnej, jak i naziemnej, korzystającego z anten zewnętrznych.
Ramię uchwytu, do którego mocuje się antenę, może być odpowiednio wygięte (najczęściej pod kątem prostym) lub proste (pojedynczy, prosty pręt). Uchwyty mocuje się
najczęściej do ściany budynku na wkręty.
Niektóre konstrukcje umożliwiają mocowanie uchwytu do balkonu. Jest to bardzo
przydatne rozwiązanie zwłaszcza dla mieszkańców bloków. Istnieją także bardziej złożone konstrukcje, umożliwiające przymocowanie anteny do nietypowego podłoża.
Taki uchwyt ma wówczas więcej punktów
podparcia, aby antena mogła być stabilnie
zamocowana. Ramię uchwytu może być
ruchome, dzięki czemu ustawienie anteny
można regulować samym uchwytem. Niektóre uchwyty wyposażone są w kołnierz
stabilizujący antenę. Konstrukcje uchwy-

Dzięki podstawkom do kolumn głośnikowych kompaktowe modele można
umieścić na odpowiedniej
wysokości względem słuchacza.

tów wykonywane są najczęściej ze stali lub
aluminium. Najistotniejszymi parametrami
uchwytów do anten satelitarnych są ich
masa, wysokość, odległość od ściany oraz
średnica rury uchwytu.

Meble na sprzęt RTV
Meble na sprzęt audio-wideo to konstrukcje nie tylko praktyczne, ale też będące jednym z głównych elementów wystroju wnętrza. Warto więc dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego modelu, by jego stylistyka pasowała do aranżacji pomieszczenia. Wśród dostępnych na rynku konstrukcji najpopularniejsze są meble wykonywane z płyty MDF, ale nie brakuje także modeli z bardziej nietypowych surowców, m.in.
ze szkła hartowanego, a nawet… z betonu.
Meble RTV, zależnie od producenta, mogą
być również wykonywane na zamówienie
klienta. Wówczas można dopasować nie tylko kolorystykę wykończenia mebla (np. kolor
okleiny), ale nawet jego gabaryty i funkcjonalność, np. liczbę półek czy szuflad z odpowiednim systemem prowadnic. Profesjonalne szafki RTV mają nawet instalowane specjalne systemy transmisji sygnału podczerwieni do wnętrza mebla oraz systemy wentylacji, które zapobiegają przegrzewaniu się
urządzeń przechowywanych w takich szafkach. W zależności od konstrukcji szafki mogą służyć także do przechowywania kolekcji
muzyki i filmów zgromadzonych na płytach
CD, DVD i Blu-ray. Tego typu modele mogą
mieć specjalne wstawki, pozwalające na wygodne układanie pudełek z płytami.
Zamiast klasycznej szafki RTV można zastosować kompaktowy system przyścienny zintegrowany z uchwytem na telewizor i półkami na sprzęt (np. odtwarzacz Blu-ray). Systemy przyścienne nie tylko nie zajmują cennego miejsca w pomieszczeniu, ale też pozwalają na skuteczne zamaskowanie okablowania doprowadzonego do odbiornika
telewizyjnego i podłączonego do niego pozostałego sprzętu audio-wideo.
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MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Telewizory QLED/OLED UHD 55-75”

Telewizory LCD LED SUHD/UHD 55-60”

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium

D
QLE

TOP produkt

2017

D
QLE

TOP produkt

2017

D
QLE

D
SUH

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 3000 zł

powyżej 9000 zł

Marka

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

PHILIPS

SKYWORTH

Marka

SAMSUNG

HITACHI

PHILIPS

TCL

TCL

Symbol

QE75Q7FAMTXXH

QE75Q8CAMTXXH

QE65Q7CAMTXXH

55POS9002/12

65S9300

Symbol

UE55MU6172UXXH

55HGW69

55PUS6482/12

U60P6046

U55C7006

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.philips.pl

www.iskyworth.com

www

www.samsung.com/pl/

www.hitachi-home.pl

www.philips.pl

www.tcl.eu/pl/

www.tcl.eu/pl/

www

Telewizory LCD LED SUHD 75-88”

Telewizory LCD LED UHD 55”

Segment cenowy premium

Segment premium

D
SUH

TOP produkt

2017

D
SUH

TOP produkt

2017

D
SUH

D
SUH

TOP produkt

2017

D
SUH

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

powyżej 7000 zł

TOP produkt

2017

2017

powyżej 3000 zł

TOP produkt

2017

2017

od 2000 do 3000 zł

Marka

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Marka

THOMSON

TOSHIBA

JVC

KRÜGER&MATZ

SKYWORTH

Symbol

UE88KS9800LXXH

UE88JS9500LXXH

UE78KS9500LXXH

UE75MU6102KXXH

UE75MU6172UXXH

Symbol

55UC6596

55U7763

LT-55VU83

KM0255UHD

55E5600

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www

www.thomsontv.pl

www. toshiba-tv.com

www.jvc.emantic.pl

www.krugermatz.com

www.iskyworth.com

www

Telewizory LCD LED UHD 65-75”

Odtwarzacze Blu-ray

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium
TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

2017

UHD

TOP produkt

2017

UHD

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

powyżej 2500 zł

powyżej 4500 zł

Marka

HITACHI

PHILIPS

SAMSUNG

TCL

TCL

Marka

OPPO

PIONEER

ARCAM

ARCAM

CAMBRIDGE AUDIO

Symbol

65HZ6W69

75PUS7101/12

UE70KU6000WXXH

U75C7006

U65P6046

Symbol

UDP-205

BDP-LX88

Solo Movie

UDP411

CXU

www.hitachi-home.pl

www.philips.pl

www.samsung.com/pl/

www.tcl.eu/pl/

www.tcl.eu/pl/

www.oppodigital.pl

www.pioneer-audiovisual.eu/pl/

www.audiocenter.pl

www.audiocenter.pl

www.cambridgeaudio.com/pl/

www

Telewizory LCD LED UHD 65”
Segment premium

www

Odtwarzacze Blu-ray
Segment premium

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

Segment wysoki

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

2017

UHD
powyżej 4500 zł

od 500 do 2500 zł

Marka

THOMSON

THOMSON

KRÜGER&MATZ

OPTICUM

SKYWORTH

Marka

DENON

MARANTZ

SAMSUNG

Symbol

65UC6596

65UC6406

KM0265UHD

UN UHD65013T

65E6000

Symbol

DBT-3313UD

UD7007

www.thomsontv.pl

www.thomsontv.pl

www.krugermatz.com

www.axtechnology.eu

www.iskyworth.com

www.denon.pl

www.marantz.pl

www

32

powyżej 2500 zł

od 3500 do 4500 zł

www

Segmenty cenowe ustalane są na podstawie średnich cen detalicznych.
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PIONEER

DENON

UBD-K8500/XU

BDP-180

DN-500BD MKII

www.samsung.com/pl/

www.pioneer-audiovisual.eu/pl/

www.denon.pl
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MODELE ZALECANE

MODELE ZALECANE

Tunery DVB-S

Odtwarzacze Blu-ray
Segment wysoki

Segment cenowy premium

Segment średni

TOP produkt

TOP produkt

2017

od 500 do 2500 zł

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

TOP produkt

2017

UHD

2017

powyżej 500 zł

od 250 do 500 zł

Marka

SAMSUNG

PHILIPS

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Marka

OPTICUM

TECHNISAT

TECHNISAT

TECHNISAT

TECHNISAT

Symbol

BD-J7500/EN

BDP3210B/12

BD-J5500E/EN

BD-J5900/EN

BD-J5500/EN

Symbol

HD51

Digit ISIO STC UHD

Technicorder ISIO STC

Digit ISIO S2

Technistar S3 ISIO

www.samsung.com/pl//

www.philips.pl

www.samsung.com/pl//

www.samsung.com/pl/

www.samsung.com/pl/

www.axtechnology.eu

www.technisat.com/pl_PL/

www.technisat.com/pl_PL/

www.technisat.com/pl_PL/

www.technisat.com/pl_PL//

BO
COM

BO
COM

www

www

Projektory

Tunery Combo, DVB-S

Segment cenowy premium

Segment cenowy wysoki

UHD

TOP produkt

2017

UHD

TOP produkt

2017

UHD

TOP produkt

2017

TOP produkt

BO
COM

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 130 do 500 zł

powyżej 5000 zł

Marka

CANON

EPSON

OPTOMA

EPSON

HITACHI

Marka

OPTICUM

OPTICUM

OPTICUM

OPTICUM

RED EAGLE

Symbol

XEED 4K600STZ

EH-TW9300

UHD65

EH-TW6800

CP-X8800

Symbol

AX 502 Combo

Sloth Combo Plus

Odin 2 Hybrid

Pyramid

Twin Box

www.canon.pl

www.epson.pl

www.optoma.pl

www.epson.pl

www.hitachi-home.pl

www.axtechnology.eu

www.axtechnology.eu

www.axtechnology.eu

www.axtechnology.eu

www.axtechnology.eu

www

Segment premium

Segment cenowy średni

Segment wysoki

TOP produkt

2017

powyżej 5000 zł

www

Tunery DVB-T

Projektory

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

od 50 do 130 zł

od 1500 do 5000 zł

Marka

JVC

NEC

OPTOMA

PHILIPS

DIGNITY

Marka

CABLETECH

GLOBO

GLOBO

GLOBO

GLOBO

Symbol

DLA-RS620

P502HL-2

HD90+

HDP2510/EU

DI1004-A

Symbol

URZ0323

STB N6

STB N5

STB N3

STB T90 Lite

www.jvc-pro.pl

www.nec-display-solutions.com/p/pl/

www.optoma.pl

www.philips.pl

www.dignity.pl

www.cabletech.pl

www.skymaster.de/pl/

www.skymaster.de/pl/

www.skymaster.de/pl/

www.skymaster.de/pl/

www

www

Tunery DVB-T, platform satelitarnych

Projektory
Segment wysoki

Segment średni

Segment premium

TOP produkt

TOP produkt

2017

Segment wysoki

TOP produkt

TOP produkt

2017

TOP produkt

2017

2017

powyżej 300 zł

od 1500 do 5000 zł od 300 do 1500 zł

2017

TOP produkt

2017

od 50 do 130 zł

Marka

NEC

PHILIPS

VORDON

DIGNITY

VORDON

Marka

OPTICUM

WIWA

WIWA

CYFROWY POLSAT

NC+

Symbol

ME401W

PPX4935/EU

LP-204-A

DI1024

LP-201-A

Symbol

AX Lion 2-M

HD 95 Memo

HD 50

Evobox PVR

Wifi Premiumbox+

www.nec-display-solutions.com/p/pl/

www.philips.pl

www.vordon.pl

www.dignity.pl

www.vordon.pl

www.axtechnology.eu

www.wiwa.info.pl

www.wiwa.info.pl

www.cyfrowypolsat.pl

www.ncplus.pl

www
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TOP produkt

UHD

2017
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