
Test kino domowe

acznijmy nie po d!entelme"sku 
– od pieni#dzy. Kiedy$ dwa tysi%ce 

z haczykiem by&y standardow% 
cen% za kino z jednego pude&ka. Niemal 
wszystkie koncerny mia&y w tej grupie 
co$ do zaoferowania. Dzi$ najwi#ksi gra-
cze próbuj% pój$' wy!ej. Po drodze inka-
suj% troch# pieni#dzy za mark#, która nie 
wzi#&a si# znik%d. Bud!etówka jest teraz 
segmentem, o który walcz% nieznane 
dalekowschodnie (rmy. Tymczasem Pa-
nasonic – jeden z czo&owych graczy – za 
nieco ponad dwa tysi%ce oferuje system 
5.1 z rozs%dnie wygl%daj%cymi g&o$ni-
kami, nowoczesn% jednostk% centraln% 
i sporym subwooferem. Wydaje si# to 
uczciw% propozycj%.

Budowa
Panasonicowi pomagali tu chyba spe-

cjali$ci z Ikei. Jakim cudem w tak ma-

&ym kartonie uda&o si# zmie$ci' pe&ny 
system kina domowego z subwoofe-
rem i wysokimi kolumnami? Wszystko 
upakowano co do milimetra, a zesta-
wy frontowe podzielono na trzy cz#-
$ci. W roli kana&ów tylnych wyst#puj% 
pojedyncze, szerokopasmowe g&o$niki 
wielko$ci puszki coli. Fronty to inna 
para kaloszy. Mamy dwa przetworniki 
z eliptycznymi membranami i umiesz-
czon% mi#dzy nimi kopu&k#. Wszystkie 
zabezpieczono przed uszkodzeniem 
metalow% siatk%. G&o$nik centralny ma 
identyczn% konstrukcj#. Ze wzgl#dów 
estetycznych inaczej wykonano tylko 
boczne $cianki. Fronty mo!na powiesi' 
na $cianie albo postawi' na dopasowa-
nych plastikowych s&upkach z okr%g&y-
mi nó!kami. Podstawki skonstruowano 
tak, !eby mo!na w nich by&o sprytnie 
zamaskowa' przewody.
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W wielu podobnych systemach funk-
cj# wzmacniacza przejmuje subwoofer. 
Tutaj jednak basista pozosta& niezale!ny. 
Rozmiary jego obudowy s% normalne, 
natomiast je$li chodzi o mas#, nie ma si# 
co oszukiwa' – !adna rewelacja. 

G&o$nik niskotonowy i wspomagaj%- 
cy go tunel rezonansowy pompuj% po-
wietrze w kierunku pod&ogi, dlatego 
skrzyni# umieszczono na kilkucentyme-
trowych nó!kach. Od spodu dok&adnie 
wida', z jakich p&yt j% wykonano. Ale 
ostatecznie nikt poza w&a$cicielem nie 
b#dzie tam zagl%da&.

Jednostka centralna to typowe p&askie 
pude&eczko. Bogactwo funkcji, rozpatry-
wane nie tylko przez pryzmat rozmiarów, 
ale g&ównie ceny, robi wra!enie. Urz%-
dzenie czyta DVD i Blu-raye. Konwer- 
tuje (lmy z 2D do 3D. Upsamplu-
je DVD do rozdzielczo$ci HD,  

a z boku znajdziemy 
ma&% niespodziank# – 
wysuwan% stacj# doku-
j%c% iPoda.

Z ty&u, oprócz minia-
turowych gniazd g&o$- 
nikowych i zasilaj%ce-
go, ulokowano z&%cze 
sieciowe LAN (jest te! 
wbudowane Wi-Fi), dwa  
wej$cia i jedno wyj$cie 
HDMI, gniazdo ante-
nowe, wej$cie cyfrowe 

oraz wej$cie stereo (2 x RCA). Jest tu 
tak!e z&%cze dla opcjonalnej kamerki in- 
ternetowej, dzi#ki której mo!na prowa-
dzi' wideokonferencje. Niektórzy pewnie  

z tej opcji skorzystaj%, ale Panasonic nie-
potrzebnie skazuje klientów na w&asn% 
kamer#, która do tanich nie nale!y. 

Pod przedni% klapk% znajdziemy jesz-
cze gniazdo USB i to w&a$ciwie wszystko.

W zestawie dostajemy por#czny pilot  
i sporo przydatnych kabli. Jako$' ma-
teria&ów? Lepsza ni! mo!na si# by&o 
spodziewa'. Subwoofer i jednostka cen-
tralna wygl%daj% standardowo, ale same 
g&o$niki s% ju! ca&kiem porz%dne. Wy- 
posa!enie i obs&ug# nale!y oceni' po-
zytywnie. Jedyne, czego nie zazdrosz-
cz# potencjalnym w&a$cicielom SC-BTT 
770EPK, to ewentualna konieczno$' 
zapakowania systemu z powrotem do 
pude&ka. Ale w ko"cu Panasonic to nie 
(rma-krzak. Nie powinien si# zepsu' tu! 
po up&ywie gwarancji.

Brzmienie
Miejmy to od razu za sob%. Je!eli zde-

cydujecie si# na ten zestaw z my$l% o s&u-
chaniu muzyki, nie piszcie do redakcji  
z pro$b% o ratowanie sytuacji. Podob- 
nie jak wi#kszo$' tego typu urz%dze", 
Panasonic nie powsta& do ods&uchów 
stereo, a je$li uparcie b#dziecie sobie !y- 
czyli rozdzielania muzyki na pi#' ka-
na&ów, poczujecie si# jak w czasie jazdy 
na rowerze z pi#cioma ko&ami ró!nej 
$rednicy. Do s&uchania muzyki stereo 
s% wie!e stereo. Na tym nale!y temat za-
ko"czy'. 

Filmy i koncerty na DVD/BR to in- 
na rozmowa. System nie stara si# zwa- 

li' s&uchacza z nóg w ci%gu kilku pierw-
szych minut. Serwuje brzmienie nawet 
zrównowa!one i kulturalne. )eby nie 
by&o nieporozumie": nie w kategoriach 
audio(lskich. Neutralno$' systemu kina 
domowego za 2000 z& to co$ zupe&nie  
innego ni! neutralno$' monitorów za 
podobne pieni%dze. Mam na my$li je-
dynie to, !e na tle podobnych zestawów, 
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które stawiaj% sobie za cel oszo&omi' od-
biorc# i uprzykrzy' !ycie jego s%siadom, 
Panasonic wygl%da jak sprzedawca z sa-
lonu jubilerskiego w towarzystwie kibi-
ców wracaj%cych z wygranego meczu.

Najwa!niejsza jest $rednica pasma. 
Mo!na zmienia' ustawienia, ale radzi&-
bym si# z tym wstrzyma'. Lepiej po 
pierwszych seansach odczuwa' delikatny 
niedosyt, a potem z dnia na dzie" coraz 
bardziej docenia' brak efekciarstwa, ni! 
najpierw si# zachwyca', a po kilku (l-
mach szuka' ratunku w korektorach. Daj-
cie sobie troch# czasu, a przekonacie si#, 
!e basu jest dok&adnie tyle, ile potrzeba. 

Na pochwa&# zas&uguje te! przestrze". 
W%skim g&o$nikom nie uda&o si# wpraw-
dzie znikn%' z pokoju – postawione 
obok Audio Physików chyba si# speszy&y 
i nawet nie podejmowa&y takich prób – 
ale nie gra&y introwertycznie. Potra(&y  
nawi%za' ze sob% kontakt i zbudowa' 
kawa&ek d*wi#kowej sceny zawieszo-
nej gdzie$ w powietrzu. System wola& 
rozmieszcza' d*wi#k wokó& s&uchacza,  
a nie podstawia' mu wszystko pod nos. 
Plusem okaza&a si# czytelno$' dialogów. 
Wydaje si#, !e Panasonic zainwestowa& 
dok&adnie w to, co w tego rodzaju sprz#-
cie najwa!niejsze.

Konkluzja
Bogate wyposa!enie, kulturalne brzmie-

nie i uczciwa cena. Je$li szukacie kino-
wego zestawu z jednego pude&ka, który 
nie poprzestawia szklanek w kuchni, za-
pami#tajcie: es-ce-be-te-te-siedem-sie-
dem-zero... Albo po prostu wyrwijcie t# 
kartk# i id*cie z ni% do sklepu.
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Dane techniczne:

.RORU�REXGRZ\��� czarny
2GWZDU]DQH�Sï\W\��� Blu-ray, DVD, CD
2GWZDU]DQH� 
IRUPDW\�DXGLR��� CDDA, MP3
'HNRGHU\��� �Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD, DTS-HD 
Master Audio Essential, 
DTS-HD High Resolution 
Audio

'LY;ņ�'LY;�+'�0.9���+/+/+
7XQHU�)0��� +
:HMĂFLD�DXGLR��� �liniowe, cyfrowe 

optyczne
:HMĂFLD�ZLGHR��� 2 x HDMI
:\MĂFLD�ZLGHR��� HDMI, kompozyt
,QQH��� USB 2.0
:\PLDU\��Z�V�J���
-HGQRVWND�FHQWUDOQD��� 4/43/27,9 cm
*ïRĂQLN�FHQWUDOQ\��� 5,9/42,4/7,6 cm
*ïRĂQLNL�HIHNWRZH��� 11,7/8/7 cm
6XEZRRIHU��� 40,8/18/30 cm
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