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System AV

Stare przys!owie pszczó! mówi, ˝e gdzie dwóch si´ bije, 
tam trzeci korzysta. Od ka˝dej regu!y zdarzajà si´ 
jednak wyjàtki i mamy z nimi do czynienia 
w!aÊnie w przypadku 
kina domowego.

Mariusz Zwoliƒski

Czarna góra
Marantz BD7003/
AV8003/MM8003
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N iedawna wojna pomi´dzy Blu-
-rayem a HD-DVD, zakoƒczona
zgonem tego drugiego, przynio-

s!a entuzjastom nowego formatu pyrru-
sowe zwyci´stwo. Bo i p!yty BD sà kosz-
towniejsze w produkcji, i katalog tytu!ów
chudy jak dietetyczna zupka, a i rzeka no-
wych urzàdzeƒ, majàcych zalaç rynek,
przybra!a na razie postaç nieÊmia!ego
strumyka. Wprawdzie najtaƒsze odtwa-
rzacze kosztujà niewiele wi´cej od Êred-
niej klasy DVD, ale posiadacze bogatych
kolekcji filmów mogà spaç spokojnie –
kosztowna wymiana p!ytoteki na razie im
nie grozi.

Po odtràbieniu zwyci´stwa propagato-
rzy Blu-raya skupili si´ na produkcji od-
twarzaczy. A co z wykorzystaniem g´stego
formatu do poprawy brzmienia? Czy˝-
byÊmy byli Êwiadkami kolejnej, po SACD 
i DVD-Audio, zaprzepaszczonej szansy?
N´kany tymi wàtpliwoÊciami postano-
wi!em organoleptycznie sprawdziç, co
wniós! Blu-ray do Êwiata dêwi´ków. 
W roli asystenta zatrudni!em dzielony
system Marantza. Pora zatem przep!ukaç
uszy i do roboty.

Budowa
Recenzowany system tworzà: odtwa-

rzacz Blu-ray BD7003, procesor AV8003
oraz wielokana!owy wzmacniacz mocy
MM8003. Wprawdzie odtwarzacz nie jest
flagowà maszynà Marantza z serii 800 
i stoi na drugim stopniu podium, ale
wszystkie trzy urzàdzenia prezentujà jed-
nolità lini´ wzorniczà z charakterystycz-
nie wygi´tymi przednimi Êciankami.

Po rozpakowaniu kartonów w pokoju
od razu zrobi!o si´ jakby mroczniej. Mo˝e
to tylko sugestia, ale dawno ju˝ nie goÊci-
!em takiej kupy czarnego ˝elastwa. Usta-
wione na sobie komponenty tworzà wy-

sokà na 45 cm wie˝´, jednak tylko igno-
rant b´dzie je u˝ytkowa! w ten sposób,
choçby ze wzgl´du na ch!odzenie. Wyk!a-
dajàc blisko 30 tysi´cy na wielokana!owy
zestaw, warto by go ustawiç na solidnym
stoliku, a i urzàdzenia poprzedzielane
pó!kami robià nieco mniej przyt!aczajàce
wra˝enie.

Odtwarzacz BD7003
Wyglàd odtwarzacza odbiega od stereo-

typu dalekowschodniego baroku. Na pa-

nelu czo!owym widaç tylko podstawowe
przyciski oraz du˝y wyÊwietlacz utrzyma-
ny w niebieskiej tonacji. W po!àczeniu 
z czarnym wykoƒczeniem wyglàda niemal
profesjonalnie. Na bacznego obserwatora
czeka ma!a niespodzianka: w prawym
dolnym rogu za zaÊlepkà znalaz!o si´ wej-
Êcie kart SD. Dzi´ki niemu mo˝na prze-
glàdaç zdj´cia z aparatu fotograficznego
na ekranie telewizora.

Ogl´dziny tylnej Êcianki wypad!y rów-
nie korzystnie. Troch´ zaskakuje brak 
S-video i scarta. Z analogowych wyjÊç 
wideo pozosta! tylko komponent i kom-
pozyt. Dla zatwardzia!ych stereofilów po-
zostawiono liniowe wyjÊcie audio, wspó!-

pracujàce z opcjà „pure direct”. Wy!àcza
ona obwody zb´dne w czasie odtwarzania
krà˝ków CD.

Ka˝dy, kto si´ pokusi o rozkr´cenie ma-
szyny Marantza, prze˝yje rozczarowanie.
Zamiast skomplikowanych uk!adów elek-
tronicznych ujrzy trzy p!ytki drukowane 
i szczelnie ekranowany transport. Pierw-
sza PCB zawiera rozbudowany zasilacz
impulsowy; dwie pozosta!e – analogowe
uk!ady audio i wideo oraz sekcj´ cyfrowà.
Obowiàzuje monta˝ powierzchniowy.
Konwersji cyfrowo-analogowej dokonujà

System AV

Zagadkà jest brak scarta, 
ale za toslinkiem 
chyba nikt nie p!aka!. 

èród!o Marantza !atwo pomyliç 
z audiofilskim odtwarzaczem CD.
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Schludne wn´trze BD7003.
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uk!ady scalone UniPhier MN2WS0043DA,
zaprojektowane przez Panasonica, pracu-
jàce w trybie 12 bitów/150 MHz dla syg-
na!u wideo i 192 kHz/24 bity dla audio.

Procesor AV8003
Na pierwszy rzut oka wielokana!owy

procesor Marantza przypomina normal-
ny amplituner AV. Na drugi i trzeci te˝.
Dopiero uwa˝ne ogl´dziny tylnej Êcianki
zdradzà brak terminali g!oÊnikowych.

Aluminiowo-plastikowy front prezen-
tuje si´ dostojnie. Po cz´Êci za sprawà
s!usznych gabarytów; po cz´Êci dzi´ki re-
dukcji liczby widocznych manipulatorów
do w!àcznika sieciowego, potencjometru

g!oÊnoÊci i wybieraka wejÊç. Reszt´ scho-
wano pod uchylnà klapkà z aluminium, 
a tam ju˝ hulaj dusza. Poza kilkunastoma
przyciskami, dzi´ki którym mo˝na usta-
wiç wszystkie parametry pracy, znalaz!o
si´ tam wyjÊcie s!uchawkowe, przycisk
uaktywniajàcy „pure direct” oraz gniazd-
ko do pod!àczenia mikrofonu konfigura-
cji. I nie dziwota, na tym poziomie ceno-
wym to ju˝ niemal obowiàzek.

Z trudem odwróci!em procesor i...
matko jedyna! W pierwszej chwili od
mnogoÊci gniazd zakr´ci!o mi si´ w g!o-
wie, ale po chwili zauwa˝y!em ˝elaznà 
logik´ w projektowaniu tablicy rozdziel-
czej: na górze – z!àcza wideo, na dole –
audio. Poza tym wyjÊcia wyró˝niono in-
nym t!em. ObfitoÊç gniazdek czyni 
z AV8003 prawdziwe centrum dowodze-
nia domowà rozrywkà, w dodatku w kilku
strefach jednoczeÊnie. WÊród konektorów
rzuca si´ w oczy zbalansowane wejÊcie od-
twarzacza CD oraz wyjÊcia wszystkich 

kana!ów efektowych. Audiofilizm pe!nà
g´bà.

Drugim nietuzinkowym, a coraz cz´Êciej
spotykanym w sprz´cie AV z!àczem jest
„Network”. S!u˝y do komunikacji proce-
sora z komputerem, dzi´ki czemu mo˝na
s!uchaç nagraƒ zgromadzonych na twar-
dym dysku oraz niezliczonych rozg!oÊni
internetowych. Wszystkie gniazda powle-
czono z!otem.

Wewnàtrz obudowy spodziewa!em si´
zastaç mnogoÊç elementów zapewniajà-
cych tygodniowà produkcj´ ma!ej fab-
ryczce elektronicznej, ale zosta!o tam jesz-
cze sporo miejsca. Podstaw´ zasilania 
stanowi toroid, zamkni´ty w puszce ekra-

nujàcej wielkoÊci s!oika po ogórkach. Od
pod!o˝a izolujà go centymetrowej grubo-
Êci klocki. Reszt´ zasilacza zbudowano na
p!ytce mocowanej bezpoÊrednio do radia-
tora. ¸àczna pojemnoÊç kondensatorów
wynosi 34600 µF. Podzespo!y elektronicz-
ne zgrupowano na siedmiu p!ytkach, któ-
re przymocowano bezpoÊrednio do tylnej
Êcianki. Pi´trowy uk!ad i wàski rozstaw
uniemo˝liwiajà dok!adniejsze ogl´dziny.

Wzmacniacz MM8003
Wielokana!owy piec Marantza prezen-

tuje si´ nadzwyczaj okazale. W przeci-
wieƒstwie do stereofonicznych kuzynów,
ostentacyjnie wyposa˝onych w przednie
uchwyty, MM8003 stanowi przyk!ad dys-
kretnej elegancji. Po!àczenie aluminium 
z wysokiej jakoÊci tworzywem sztucznym
czyni zeƒ prawdziwego przystojniaka 
i choç ma kuszàcà aparycj´, to i tak cieka-
wiej wyglàda jego ty!. Wzmacniacz daje
mo˝liwoÊç nag!oÊnienia a˝ oÊmiu kana-
!ów surround bàdê szeÊciu efektowych 
i pary kolumn u˝ywanej do ods!uchów
stereo. Wyposa˝enie w wejÊcia XLR dla
ka˝dego kana!u jest jak najbardziej na
miejscu, a niewielkie prze!àczniki pozwa-
lajà wybraç pomi´dzy nimi a RCA. Dyso-
nansem w Êwietle powy˝szego wydajà si´
przeci´tne terminale g!oÊnikowe. Wpraw-
dzie przyjmujà go!e kable i wtyki banano-
we, ale ja na ich miejscu widzia!bym zaci-
ski WBT albo przynajmniej ich klony.

Po zdj´ciu pokrywy pan Potwornicki
ukaza! swe prawdziwe oblicze. Zasilanie
wzmacniacza oparto na pot´˝nym toro-
idzie, zamkni´tym w ekranujàcej puszce 
o Êrednicy 14 cm. Dwa dorodne elektroli-
ty Marantza (11 cm wysokoÊci i 5 Êred-
nicy), o pojemnoÊci 50 tys. µF ka˝dy, 
powinny w pe!ni zaspokoiç potrzeby 
urzàdzenia. Uk!ady wejÊciowe zrealizo-
wano na dwóch p!ytkach, oddzielnie dla
sygna!u zbalansowanego i niezbalansowa-
nego. WÊród kolorowych, g´sto naniza-
nych paciorków wyró˝niajà si´ wysokiej
jakoÊci przekaêniki Wimy. Ciekawym 
i niezbyt cz´sto stosowanym rozwiàza-
niem jest radiator tunelowy, odprowa-
dzajàcy goràce powietrze z koƒcówek 
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Pod!àczenie tego smoka 
bez instrukcji wydaje si´
niemo˝liwe, ale nie taki
diabe! straszny.

Takiego trafa 
pozazdroÊci niejeden
wzmacniacz stereo. 
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mocy. Pomaga mu spory wentylator, kie-
rujàcy strumieƒ na zewnàtrz przez otwo-
ry wyci´te w bocznej Êciance obudowy.

W ka˝dym kanale pracuje komple-
mentarna para tranzystorów Sankena
2SC2922/2SA1216. Przy okazji wyjaÊni!a
si´ kwestia braku przednich uchwytów
u!atwiajàcych przenoszenie urzàdzenia.
Chassis wykonano z grubych blach stalo-
wych, a wygi´ty panel przedni jest do nie-
go przymocowany kilkoma Êrubkami i nie
stanowi elementu konstrukcyjnego.

Wyposa˝enie i obs!uga
BD7003 oferuje mo˝liwoÊç odtwarza-

nia p!yt Blu-ray w trybie 24 klatek na se-
kund´, co najlepiej odpowiada oryginal-
nej pr´dkoÊci zapisu dla potrzeb projekcji

w kinie. Cyfrowa sekcja audio zawiera de-
kodery dts-HD i Dolby TrueHD oraz po-
zwala wyprowadziç sygna! HD w bezstrat-
nym formacie 7.1 PCM. W sekcji wideo
pracuje skaler, podnoszàcy rozdzielczoÊç
sygna!u z p!yt DVD do 1080p.

Procesor zawiera wszystkie dekodery
dêwi´ku przestrzennego, jakich mo˝na
sobie ˝yczyç, w tym dts HD Master, Dolby
Digital Plus oraz Dolby TrueHD. O pra-
wid!owà konwersj´ sygna!u dba osiem
DAC-ów 192 kHz/24 bity, osobny dla
ka˝dego kana!u. Dzi´ki zastosowaniu
technologii Anchor Bay VRS AV8003
konwertuje te˝ sygna! analogowy do cy-

System AV

MM8003 – w!àcznik 
i dioda sygnalizujàca prac´. 

Spokojnie, to tylko zasilanie 
i koƒcówki mocy. 
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frowej postaci 1080p. OczywiÊcie nie na-
le˝y oczekiwaç cudów po pod!àczeniu
magnetowidu, ale ju˝ we wspó!pracy ze
starszym odtwarzaczem DVD wysokiej
klasy ma to sens.

Pomimo ogromnych mo˝liwoÊci, kon-
figuracja i obs!uga systemu nie nastr´-
cza!y wi´kszych problemów. Przed przys-
tàpieniem do instalacji radz´ jednak 
dok!adnie przeczytaç instrukcj´. Pozwoli
to uniknàç zb´dnych czynnoÊci. Dzi´ki
do!àczonemu mikrofonowi optymalizacja
parametrów pracy odby!a si´ automatycz-
nie, a kontrolne porównanie wyników 
z fizycznym ustawieniem kolumn po-

twierdzi!o je w ca!oÊci. Przez kalibracj´
mo˝na te˝ przejÊç na piechot´, a gdy ju˝
ca!kiem si´ zaka!apuçkacie, z pomocà
przyjdzie przycisk „reset”.

¸atwo dost´pny pasek menu ekranowe-
go odtwarzacza pozwala na bie˝àco kory-
gowaç parametry obrazu, m.in. kontrast,
nat´˝enie kolorów czy poziom redukcji
szumów.

Pilot z wyposa˝enia odtwarzacza przyda!
mi si´ tylko w czasie instalacji urzàdzeƒ.
Póêniej wylàdowa! w kartonie, a do roboty
pogoni!em systemowy sterownik proceso-
ra. Dzi´ki funkcji programowania i ucze-
nia si´ radzi sobie bowiem z pozosta!ymi
domowymi urzàdzeniami elektroniczny-
mi. Osoby mniej bieg!e w nowoczesnych
technologiach mogà ca!y system obs!ugi-
waç remocikiem odtwarzacza.

Konfiguracja 
Dla potrzeb recenzji wie˝a Marantza

pracowa!a z kilkoma zestawami kolumn.
Z taƒszych wyciska! wszystkie soki, naj-

dro˝sze zaÊ pozwala!y mu swobodnie roz-
postrzeç skrzyd!a. System stanà! w 20-met-
rowym pokoju, ale znacznie swobodniej
czu!by si´ w dwa-trzy razy wi´kszym. Nie
chodzi o ograniczenie sceny ani kompresj´
dêwi´ku, ale o niespotykanà dynamik´,
która nie mog!a zaprezentowaç pe!ni
mo˝liwoÊci. To tak, jakbyÊcie ruszali 
bolidem Formu!y 1 i jeszcze przed wrzu-
ceniem trójki musieli wyhamowaç. Po-
dejrzewam, ˝e dopiero w niewielkiej 
kinowej salce Marantz poczu!by si´, jak
ryba w wodzie.

Obraz i dêwi´k
Szukanie dziury w ca!ym w przypadku

obrazu z BD7003 mija si´ z celem. Zarów-
no w trybie analogowym, jak i cyfrowym
pozostawa! bez zarzutu. Gdybym dyspo-
nowa! projektorem i ekranem o przekàt-
nej 5 metrów, mo˝e wy!apa!bym nie-
prawid!owoÊci, ale póki co problem ten
nie sp´dza mi snu z powiek. Na podkre-
Êlenie zas!uguje nieprzeci´tna ostroÊç
konturów oraz szczegó!owoÊç uzyskana
ju˝ na sygnale analogowym i ze zwyk!ej
p!yty DVD. Pod tym wzgl´dem BD7003
doszlusowa! do najlepszych testowanych
przeze mnie maszyn.

System AV

Gniazda g!oÊnikowe 
powinny byç solidniejsze. 

Gdyby nie radiator 
tunelowy, na pokrywie
MM8003 mo˝na by 
grillowaç kie!baski.
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Natomiast w kwestii brzmienia moje
obawy wyra˝one we wst´pie leg!y w gru-
zach. O dynamice ju˝ wspomina!em. Po-
tencjometr ustawiony na godzinie 11 wy-
wo!ywa! prawdziwà palpitacj´ membran
g!oÊnikowych. Przyznam, ˝e nie odwa˝y-
!em si´ ustawiç go w pozycji pionowej; 
w koƒcu nikt normalny nie s!ucha muzy-
ki z poziomem przekraczajàcym próg 
bólu. 140 watów na kana! to nie pic i fo-
tomonta˝. Egzotyczne elektro- i magneto-
staty mo˝e by MM8003 ciut os!abi!y, ale 
o roz!o˝eniu go na !opatki absolutnie nie
ma mowy.

Drugim aspektem brzmienia, który 
wypad! bardzo dobrze, okaza!a si´ de-
talicznoÊç. Potrzeba by
naprawd´ zamulonych
kolumn, by przegapiç
szczegó!y pa!´tajàce si´ 
w tle g!ównych wydarzeƒ.
Filmy rozgrywajàce si´ 
w scenerii wielkiego miasta
i w gwarnych pomieszcze-
niach obfitowa!y w ciche
rozmowy, tupot obcasów,
szelest ubraƒ i mnóstwo in-
nych odg!osów, które zazwy-
czaj padajà ofiarà pierwszych
planów. OczywiÊcie na podra-
sowanych p!ytach BD by!y bar-
dziej uwypuklone ni˝ na 
starych krà˝kach DVD, ale z tych
ostatnich Marantz wyciàga! nie-
dociàgni´cia, które najwyraêniej
umkn´!y uwadze realizatorów
dêwi´ku, np. kiksy Stinga grajàcego
na gitarze akustycznej. Z drugiej
strony, nawet z jasnymi zestawami
nic nie rani!o uszu. Automatyczna 
kalibracja nie okaza!a si´ w tym przy-
padku jedynie modnym gad˝etem.

Efekty przestrzenne w znacznym stop-
niu b´dà zale˝eç od mo˝liwoÊci g!oÊni-
ków, ale pod wzgl´dem budowy sceny
Marantz raczej stara! si´ upi´kszyç rzeczy-
wistoÊç ni˝ jà dok!adnie odwzorowaç. 
W rezultacie kolumny ju˝ ze Êredniego
pu!apu cenowego prezentowa!y mo˝liwo-
Êci, o jakich zapewne nie Ênili ich kon-
struktorzy. Po przesiadce z DVD na 
Blu-ray na scenie pojawi!o si´ wi´cej roz-
machu i powietrza, ale wysoki poziom
prezentowany ze starszym formatem
sprawi!, ˝e ró˝nica nie by!a szokujàca. 
W przypadku starszych filmów, wyda-

nych na BD, wynika!o to z ograniczeƒ
oryginalnej Êcie˝ki dêwi´kowej, jednak
nowe obrazy, od poczàtku miksowane 
z przeznaczeniem na Blu-ray, cechowa!a
wyraênie lepsza separacja êróde! pozor-
nych oraz dok!adniejsze zró˝nicowanie
planów.

Ostatnim elementem, na który zwracajà
uwag´ kinomani, jest bas. Tak˝e i tu na 
reprodukcj´ du˝y wp!yw wywiera! sprz´t
towarzyszàcy. JakoÊ sobie nie wyobra˝am,
by zestaw Marantza ograniczy! mo˝liwoÊci
jakiegokolwiek subwoofera. Gdyby jednak
sformu!owaç ogólnà opini´ o basie, to
sk!ania! si´ w stron´ szybkoÊci impulsów, 

a nie zwalistoÊci. W ka˝dym
razie nie musia!em ingero-
waç w ustawienia po zmia-
nie repertuaru z batalistycz-
nego na koncertowy.

Konkluzja
System Marantza ma

tylko jednà wad´: cen´.
W czasach, gdy za Êred-
nià krajowà mo˝na ku-
piç telewizor Full-HD,
kwota niemal 30 ty-

si´cy za wieloka-
na!owy zestaw
mo˝e wprawiç
w zdumienie.

JeÊli natomiast jako
kryterium wyboru przyjàç jakoÊç

prezentacji oraz walory u˝ytkowe, to za
równowartoÊç podrdzewia!ego samochodu
dostajemy coÊ, z czym nie mogà si´ równaç
najlepsze kina w Polsce. Je˝eli nie macie
ochoty na pó!godzinne bloki reklamowe,
siorbanie coli i mlaskanie popcornem
dobiegajàce zza pleców – góra mo˝e przyjÊç
do Mahometa. Co wieczór.

Epilog
Dopóki katalog p!yt Blu-ray, zw!aszcza

muzycznych, b´dzie przypomina! rega!
prowincjonalnej ksi´garni w ostatnim
dniu wyprzeda˝y, a ceny p!yt b´dà oscylo-
wa!y w okolicach 100 z!, dopóty format

ten pozostanie kosztownà rozrywkà wà-
skiej grupki zapaleƒców. I nie pomogà 
akcje promocyjne sprz´tu, wyposa˝anie
laptopów w niebieskie lasery ani Êwia-
domoÊç zaanga˝owania ogromnych pie-
ni´dzy w rozwój technologii. LudzkoÊç
widzia!a ju˝ bardziej spektakularne klapy. 

System AV

Pilot procesora
obs!u˝y wszystkie
sprz´ty AV, za to 
ten od odtwarzacza 
jest wygodniejszy.

Marantz BD7003/
AV8003/MM8003
Dystrybucja: Audio Klan 
Cena: 
Marantz BD7003: 4299 z! 
Marantz AV8003: 12899 z! 
Marantz MM8003: 7199 z!

Dane techniczne

Odtw. DVD Marantz BD7003 

Odtwarzane formaty: Blu-ray, DVD-Video, 
DVD-R/RW DL, CD, 
CD-R(W), dts-CD 5.1,
JPEG, WMA, MP3, DivX

Rodzaje 24 bit/192 kHz (audio),
przetworników: 14 bit/216 MHz (wideo)
Dekodery: Dolby Digital, Dolby

Digital Plus, Dolby
TrueHD, dts, dts-HD 

WyÊwietlanie 
bez przeplotu: tak
Pasmo przenoszenia:
Blu-ray: 20 Hz – 44 kHz, 
DVD: 20 Hz – 44 kHz, 
CD: 20 Hz – 20 kHz
Zniekszta!cenia: 0,004%
Sygna!/szum: 115 dB 
Dynamika: 100 dB
WejÊcie: port SD 
WyjÊcia wideo: kompozyt, komponent,

HDMI 1.3a
WyjÊcia audio: stereo, cyfrowe

(koaksjalne) 
WyjÊcie s!uchawkowe: brak 
Pilot programowalny: brak 
Pobór mocy: 30 W
Wymiary (w/s/g): 8,2/44/37 cm 

Procesor AV Marantz AV7003 

Dekodery: dts HD Master, dts 5.1, 
dts-ES, dts 96/24, 
Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DD EX,
DPL IIx, Circle Surround
II, Virtual Surround,
Dolby Headphone 

Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 80 kHz 
Zniekszta!cenia: b.d. 
Sygna!/szum: 105 dB 
WejÊcia audio: cyfrowe (koaksjalne x3,

optyczne x3), liniowe
(x6 RCA, XLR), 7.1 

WejÊcia wideo: kompozyt (x4), s-video
(x4), komponent (x4),
HDMI (x2) 

WyjÊcia audio: cyfrowe (koaksjalne,
cyfrowe), liniowe (x4),
7,1 (RCA, XLR),
multizone (x2)

WyjÊcia wideo: kompozyt (x3), 
S-video (x3),
komponent (x2), 
HDMI (x2)

WejÊcia/wyjÊcia inne: mikrofon kalibracyjny,
Network

WyjÊcie s!uchawkowe: tak
Pilot programo-
walny/samouczàcy: +/+ 
Pobór mocy: 85 W 
Wymiary (w/s/g): 18,5/38,5/44 cm

Wzmacniacz Marantz MM8003 

Moc: 8 x 140 W (8 !) 
Pasmo przenoszenia: 8 Hz – 100 kHz 
Zniekszta!cenia: 0,03%
Sygna!/szum: 105 dB
WejÊcia: 8 x RCA, 8 x XLR 
Pobór mocy: 880 W 
Wymiary (w/s/g): 18,5/38,4/44 cm

Zapraszamy na nasz porta l

www.hfm.pl
AktualnoÊci, testy, artyku!y, ranking, og!oszenia, 

sklep, prenumerata, recenzje p!yt.
Forum: ponad 8000 zarejestrowanych u˝ytkowników, 

ponad 280 000 postów.
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