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Test kino domowe

arman/Kardon najprawdopo-
dobniej ma taką dyskryminację 
w głębokim poważaniu, bo od 

chwili powstania awansował do grona 
elektronicznych gigantów. Dzisiaj koncern 
Harman International Industries ma pod 
swoimi skrzydłami takie marki, jak: AKG, 
In%nity, JBL, Mark Levinson, Lexicon, Re-
vel, Soundcra& czy Studer – wszystko, co 
ma jakiś związek z dźwiękiem, począwszy 
od mikrofonów i sprzętu studyjnego, przez 
audio%lski hi-end, a na sprzęcie samocho-
dowym skończywszy. 

Firma-matka obrała kurs na sprzęt do 
domu. W katalogu dominują zestawy AV, 
amplitunery, odtwarzacze DVD i Blu-ray 
oraz głośniki. Jest też kilka urządzeń ste-
reofonicznych, ale kino wyraźnie zepchnę-
ło je na margines. Wśród 11 zestawów AV 
znajdziemy proste systemy z soundbarem  
i subwooferem, nieco droższe 2.1 oraz 
pełne kino 5.1. Do redakcji dotarło jedno  
z najbardziej zaawansowanych – BDS 800.

Budowa
System debiutował w Polsce niespełna 

rok temu. Producent twierdzi, że dzięki 
swej uniwersalności i wszechstronności 
może to być jedyny sprzęt grający, jakiego 
będziemy potrzebować w domu. Trudno 
się jednak pozbyć wrażenia, że BDS 800 
nie jest rewolucyjnym produktem. Na 
zdjęciach wygląda jak typowy zestaw 5.1 
– jednostka centralna, subwoofer i pięć 
małych głośników. Na rynku można zna-
leźć wiele podobnych. Sytuacja staje się 
ciekawsza, kiedy zajrzymy do cennika. Jak 
na tego typu sprzęt, 6299 zł to sporo. Może 
więc BDS 800 to coś więcej niż plastikowy 
zestaw do wszystkiego?

Zaokrągloną obudowę jednostki central-
nej pozbawiono bajerów. Zanim włączymy 
urządzenie, na przednim panelu zobaczy-
my tylko szczelinę do ładowania płyt i pła-
skie pokrętło głośności. Niżej umieszczono 
gniazdo USB i wyjście słuchawkowe. Na 
górnej ściance znajdziemy dwa przyciski. 
Jeden zwraca umieszczony w napędzie krą-
żek; drugi obsługuje tryb czuwania. Kiedy 
go naciśniemy, spod czarnego frontu za-
czyna prześwitywać wyświetlacz, a poten-
cjometr zyskuje białą iluminację. Wolałem 
podświetlane pokrętła w starszych Harma-
nach. Można było je pewniej chwycić, a nie 
dotykać i przesuwać wkoło palcem, wyczu-
wając delikatne przeskoki. Na szczęście po-
tencjometr został wyskalowany tak, że po-
zwala precyzyjnie ustawić żądany poziom 
nawet w trakcie wieczornego odsłuchu.

Pod względem wzornictwa amplituner 
Harmana należy do ciekawszych propo-

zycji na naszym rynku. Odkąd pamiętam, 
urządzenia tej %rmy wyglądały kosmicznie, 
a opisywany zestaw jest tego przykładem. 
Efekt wizualnego minimalizmu osiągnięto 
w sposób dość bezkompromisowy. Prawie 
wszystkie przyciski przeniesiono na pilot. 
Podchodząc do amplitunera, możemy tyl-
ko zmienić płytę albo go wyłączyć, przy 
czym obie funkcje można też uruchomić 
zdalnie. Przydałoby się kilka dodatkowych 
guzików (play, stop i przeskakiwanie mię-
dzy ścieżkami). Nie zrujnowałyby pewnie 
projektu plastycznego, a ułatwiły obsługę. 
Jeśli chodzi o wartość materiałową, jak to 
w amerykańskich produktach – dominuje 
plastik, chociaż metalowa pokrywa wyglą-
da całkiem elegancko.

Pilot jest stosunkowo cienki i poręczny. 
Producent deklaruje, że można go łatwo 
zaprogramować, aby obsługiwał telewizor, 
dekoder i inne urządzenia. Do tego celu 
lepszy jednak będzie prawdziwy sterownik 
uniwersalny.

Wyposażenie tylnej ścianki pachnie au-
dio%lskimi wzmacniaczami, a to za spra-
wą złoconych terminali głośnikowych, 
przyjmujących dowolny rodzaj końcó-
wek, i umieszczonego tuż obok porząd-
nego, dwubolcowego gniazda sieciowego  
z włącznikiem. Chłodzenie wspomaga 
wentylator, który na szczęście pracuje 
cicho. Za nim mamy wszystkie wejścia  
i wyjścia, których – jak na wielofunkcyjny 
amplituner – nie przewidziano zbyt wiele. 
Do dyspozycji jest wyjście HDMI, złącze 
sieciowe BD Live, cyfrowe wejście koak-
sjalne i dwa optyczne, dwa stereofoniczne 
wejścia liniowe, pojedyncze wyjście RCA 

do subwoofera, gniazdo antenowe i szero-
kie złącze dla stacji dokującej +e Bridge 
III P. Niby sporo, ale przydałoby się USB 
pozwalające podłączyć zestaw do kom-
putera. Brakuje też zwykłego gniazda sie-
ciowego albo Wi-Fi, które umożliwiłoby 
odtwarzanie plików z dysku sieciowego. 
W temacie nowoczesnych źródeł Har-
man trochę zaspał. Szkoda również, że 
możliwość słuchania muzyki ograniczo-
no do płyt CD i plików MP3 lub WMA. 
FLAC-ów nie przewidziano. Jeśli chodzi 
o zdjęcia, w grę wchodzą tylko JPG-i.  
W porównaniu z niektórymi konkurenta-
mi amerykański zestaw nie może się po-
chwalić zbyt bogatym wyposażeniem.

Ale są też dobre wiadomości. Jednostka 
centralna czyta płyty CD, DVD i Blu-ray 
o średnicach 12 i 8 cm. Radio działa bez 
zastrzeżeń, a wzmacniacz do każdego ka-
nału posyła 65 W przy 6 Ω, niezależnie od 
tego, czy słuchamy w stereo, czy używamy 
pięciu kanałów. BDS 800 odtwarza pliki 
z iPoda i iPhone’a, ale… tylko przez +e 
Bridge III P, którego nie ma w komplecie. 
Jest dostępny za dopłatą 399 zł. Na koniec 
tego akapitu akcent humorystyczny z ma-
teriałów informacyjnych; dotyczy głośni-
ków satelitarnych. Cytuję: „(...) bardziej 
naturalne przejście między średnimi a wy-
sokimi tonami dzięki zaawansowanym ob-
wodom krosującym w kolumnach”. Zajęło 
mi trochę czasu, zanim się zorientowałem, 
że chodzi o zwrotnice.

Gdyby nie rozmieszczenie gniazd, głoś-
nik centralny i satelity byłyby identyczne. 
Terminale wyglądają elegancko i zostały 
rozstawione dosyć szeroko. Pro%le z gniaz-
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dami pełnią również funkcję podstaw 
mocujących niewysokie nóżki i uchwyty 
ścienne. Trzeba przyznać, że to sprytne 
rozwiązanie. Jeśli w grę nie wchodzi ani 
wiercenie w ścianach, ani ustawienie głoś-
ników na sza-ach, zawsze można dokupić 
podłogowe stojaki HTFS 3.

W zaokrąglonych obudowach zamon-
towano dwa 7,5-cm głośniki z płaskimi 
membranami i 19-mm kopułkę (produ-
cent podaje, że aluminiową). Przetworniki 
pracują w układzie 2,5-drożnym w kon%-
guracji d’Appolito, a przed uszkodzeniami 
mechanicznymi chroni je metalowa siatka.

W subwooferze zastosowano wzmac-
niacz o mocy 200 W i 20-cm głośnik. Sze-
roki, gumowy resor sugeruje, że membra-
na może pracować z dużym wychyleniem. 
Błyszcząca obudowa opiera się na czterech 
wysokich nogach zakończonych gumo-
wymi półkulami. Na zapleczu umieszczo- 
no metalową płytkę z gniazdami i prze- 
łącznikami. Przewidziano tylko wejścia 
niskopoziomowe, ale za to w dwóch wa-
riantach: stereofonicznym (2 x RCA) oraz 
LFE (1 x RCA). Do tego trzy przełączniki 
hebelkowe (automatyczne załączanie, od-
wracanie fazy oraz dodatkowe podbicie 

basu), wyzwalacz, włącznik sieciowy 
i pokrętło do regulacji głośności. Nie 
przewidziano regulacji częstotliwości od-
cięcia. Przypuszczalnie dobrano ją tak, by 
subwoofer optymalnie zgrywał się z %rmo-
wymi satelitami. Kabel sieciowy zamonto-
wano na stałe. 

Producent utrzymuje, że basowa skrzy-
nia została zaprojektowana tak, aby zaj-
mowała jak najmniej miejsca w pokoju 
i wpasowała się w każde pomieszczenie. 
Tak naprawdę nic jednak nie wskazuje, by 
uczyniono coś szczególnego w celu zmniej-
szenia gabarytów obudowy. Subwoofer jak 
każdy, tyle że bez regulacji górnej granicy 
zakresu pracy.

Skoro wytknąłem Harmanowi kilka 
błędów, muszę się do czegoś przyznać. 
Uważam, że jako pakiet jest to bardzo 
interesująca propozycja. Przez cały test 
przyjemnie mi się z nim współpracowało. 
Jest to typowy zestaw kina domowego i je-
śli przy tym zostaniemy, wszystko będzie 

w porządku. BDS 800 to urządzenie dla 
osób, którym wystarczy jego podstawowa 
funkcjonalność.

'ěZLÚN�L�REUD]
Jako że H/K czyta zarówno DVD, jak 

i Blu-raye, głupio byłoby nie poświęcić 
akapitu jakości obrazu. Powiedzmy więcej 
– skoro funkcjonalność amerykańskiego 
zestawu ogranicza się tak naprawdę do 
projekcji %lmowych, aspekt wizyjny od-
grywa tutaj istotną rolę. BDS 800 nie po-
winien nikogo rozczarować. Jakość obrazu 
nie została potraktowana jak mało ważny 
dodatek. Przy wykorzystaniu telewizora 
UE40C6000, podłączonego kablem HDMI 
Bridge Elite BEV 101, trudno było wskazać 
konkretne niedociągnięcia, a już na pewno 
nie za te pieniądze.

Odsłuch podzieliłem na kilka etapów.  
W pierwszym połączyłem amplituner  
z Audio Physicami Tempo VI, aby spraw-
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dzić jego możliwości w trybie stereo i zapo-
znać się z brzmieniem na kolumnach, które 
dobrze znam. Rezultat okazał się ciekawy. 
Jakość wysokich i średnich tonów pozy-
tywnie mnie zaskoczyła, natomiast basu 
było jak na lekarstwo. Szybko włączyłem 
subwoofer i z takim wspomaganiem kon-
tynuowałem słuchanie. Później 
Tempo VI zostały zastąpio-
ne głośnikami Harmana  
w trybie stereofonicznym,  
a na koniec zagrała cała piątka.

Najkrócej mówiąc: BDS 800  
gra po amerykańsku. Efe- 
ktownie, z blaskiem i tak po-
żądanym przez kinomanów 
łupnięciem niskich tonów. Sub-
wooferowi należą się pochwa-
ły nie tylko za głębię, ale przede 
wszystkim za nienaganną szybkość 
reakcji i wygaszania dźwięku. Pro-
dukowanie niskiego, choć dudnią-
cego i rozlewającego się po podłodze 
basu nie jest wielkim osiągnięciem, 
ale umiejętność trzymania go w ry-
zach na trudnym materiale zasługuje 
na uznanie.

Amerykański zestaw prezentuje dość 
bezkompromisowy charakter brzmienia. 
Nie pozostawia miejsca na niedomówie-
nia. Woli, żeby wysokie tony zapiszczały,  
a wokale zabrzmiały nawet zbyt szorstko, 
niż żeby słuchaczom coś umknęło. Sły-
szałem już podobne systemy wykładające 
się na płytach koncertowych. Większości 
z nich udawało się symulować wrażenia 
przestrzenne, ale odbywało się to kosztem 
czytelności. Tutaj nie dzieje się nic podob-
nego. Z jednej strony na niektórych frag-
mentach muzycznych ostra góra daje się we 
znaki, ale potem dochodzimy do wniosku, 
że %lmy ogląda się zdecydowanie bardziej 
komfortowo, kiedy nie musimy się domy-
ślać, co mówią aktorzy.

I chyba właśnie owym bezpośrednim 
brzmieniem Harman ostatecznie mnie do 
siebie przekonał. Testy z odsłuchami ste-
reofonicznymi trwały pół dnia, po czym 
BDS 800 był wykorzystywany wyłącznie 

jako zestaw kinowy i robił coraz lepsze 
wrażenie. Do tego został zaprojektowany. 
Więcej – gdybym zechciał w salonie nowo 
nabytego domu postawić swój obecny sys-
tem hi-% i oddzielny zestaw kinowy, mógł-
by to być ten. Brak kilku gadżetów zupeł-
nie by się nie liczył.

.RQNOX]MD
Pisząc, że BDS 800 jest wszechstronnym 

zestawem, który z powodzeniem zastą-
pi pozostałe urządzenia w naszym domu, 
Harman przesadza. Ale jeśli potraktuje-
my go jak system typowo kinowy, pokaże 
wiele zalet. Nie wymaga żmudnego usta-
wiania; wystarczy podłączyć głośniki,  
a potem już tylko puszczać kolejne płyty 
z %lmami i koncertami.
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.RORU�REXGRZ\��� czarny
0RF��� 5 x 65 W (6 1)
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz  
 (+/- 0,5 dB)
2GWZDU]DQH�Sï\W\�� Blu-ray, DVD, CD
2GWZDU]DQH�IRUPDW\�DXGLR��PCM, WMA, MP3
'HNRGHU\��� Dolby Digital, DTS
7XQHU�)0��� +
:HMĂFLD�DXGLR��� �2 x liniowe,  

4 x cyfrowe (1 x USB,  
1 x koaksjalne,  
2 x optyczne)

:\MĂFLD�DXGLR��� subwoofer (1 x RCA)
:HMĂFLD�ZLGHR��� -
:\MĂFLD�ZLGHR��� HDMI
:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� 3,5 mm
,QQH��� �BD Live,  

The Bridge III P
:\PLDU\��Z�V�J���� 10,2/40,1/26 cm

*ïRĂQLN�FHQWUDOQ\�

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB
,PSHGDQFMD��� 8 1
:\PLDU\��Z�V�J���� 11/27,2/8,8 cm

*ïRĂQLNL�HIHNWRZH�

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB
,PSHGDQFMD��� 8 1
:\PLDU\��Z�V�J���� 29,9/11/8,8 cm

6XEZRRIHU�

0RF�Z]PDFQLDF]D��� 200 W
¥UHGQLFD�JïRĂQLND��� 20 cm
:\PLDU\��Z�V�J��� 35,3/26,7/26,7 cm
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