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ho! pó"niejsze lata nie ob#towa$y 
w równie prze$omowe wydarze-
nia, to przez ca$y ten czas Har-

man/Kardon systematycznie pracowa$ na 
opini% solidnej #rmy. 

Budowa
Charakterystyczne po$&czenie ciemne-

go akrylu ze srebrzystym aluminiowym 
panelem wyró'nia Harmana na tle dale-
kowschodniej konkurencji. Jedynym kon-
trowersyjnym elementem jest pod(wiet-
lane pokr%t$o potencjometru, ale mo'na 
je potraktowa! jako znak rozpoznawczy 
urz&dze) z Northridge. W miejscu $&-
czenia akrylu z aluminium wida! rz&d 
pod$u'nych przycisków do obs$ugi. Poza 
nimi na froncie znalaz$y si% wej(cia HDMI 
i USB oraz gniazdo s$uchawkowe, s$u'&ce 
jednocze(nie do pod$&czenia systemowego 
mikrofonu kalibracyjnego.

Rzut oka na ty$ ujawnia kolejny znak 
szczególny – kolorowe gniazda g$o(niko-
we. Amerykanie umiej& u$atwi! 'ycie. Zas-
kakuje skromna oferta gniazd. Konkuren-
cja z tego segmentu zazwyczaj szczerzy si% 
w tym miejscu dziesi&tkami konektorów, 
do których mo'na pod$&czy! wszystko 
prócz roweru. Tutaj mamy tylko niezb%dne 
gniazda dla kilku "róde$ d"wi%ku i obrazu 
oraz po$&czenia z komputerem. Z drugiej 
strony, jest w tym sporo racji, bowiem  
konia z rz%dem temu, kto pod$&czy do 
amplitunera zewn%trzny dekoder d"wi%ku 
przestrzennego lub wielokana$owy wzmac-
niacz mocy. Tacy wyczynowcy zazwyczaj 
od razu wybieraj& zestawy dzielone. Na po-
chwa$% zas$uguje powleczenie wszystkich 
z$&cz z$otem, który to proces w sprz%cie AV 
bywa pomijany.

S&dz&c po ilo(! gniazd, nie spodziewa-
$em si% zasta! we wn%trzu AVR 365 fajer-
werków. Po zdj%ciu pokrywy prze'y$em 
jednak mi$e zaskoczenie. Rozbudowan& 
sekcj% cyfrow& zmontowano na dwóch 
p$ytkach. Górn& zaanektowa$a cz%(! wi-
deo z uk$adem Faroudja DCDi Cinema, 

odpowiedzialnym za konwersj% sygna$u 
analogowego na cyfrowy oraz skalowanie 
go do 1080p. AVR 365 jest te' gotowy na 
przyj%cie obrazu trójwymiarowego, cho! to 
na razie pie() przysz$o(ci.

Dolny modu$ cyfrowy zawiera wszyst-
kie dekodery d"wi%ku przestrzennego 
obowi&zuj&ce w roku 2011. Zrealizowano 
je na dwóch 32-bitowych ko(ciach Cirrus 
Logic CS49700. Oprócz nich maszyna re-
alizuje tryb Logic7, zamieniaj&cy na posta! 
wielokana$ow& sygna$ stereofoniczny z od-
twarzacza CD lub telewizora. Uk$ad Dolby 
Volume dba z kolei o sta$y poziom g$o(no-
(ci przy zmianie "róde$ i nie tylko. Jako 'e 
wyj(cie HDMI obs$uguje tryb Audio Re-
turn Channel, mo'e przesy$a! zwrotny sy-
gna$ z telewizora do amplitunera i dalej do 
kolumn. „Dzi%ki” wrzaskliwym reklamom 
Dolby Volume nie b%dzie si% nudzi$.

Za zasilanie odpowiada pot%'ny trans-
formator rdzeniowy z osobnymi odczepa-
mi dla sekcji cyfrowej i analogowej. Drugi, 
mniejszy umo'liwia wybudzanie z trybu 
czuwania.

Zdekodowany sygna$ audio po przej(ciu 
przez przetworniki c/a (24 bity/192 kHz) 

tra#a do siedmiu par Sankenów zamon-
towanych na aluminiowym radiatorze.  
O komfortow& prac% ko)cówek mocy dba 
du'y wentylator, wypychaj&cy nadmiar cie-
p$a przez a'urow& pokryw%. Drugi, nieco 
mniejszy wiatrak ch$odzi zasilacze.

:\SRVDĝHQLH�L�REVïXJD
Na pierwszy rzut oka AVR 365 niczym 

szczególnym si% nie wyró'nia, ale dok$ad-
na lektura instrukcji obs$ugi ods$ania kilka 
mi$ych niespodzianek. Pierwsz& jest mo'-
liwo(! odtwarzania plików muzycznych 
(mp3 i wma) za po(rednictwem z$&cza 
USB. W starszych Harmanach s$u'y$o ono 
jedynie do aktualizacji oprogramowania. 
Nast%pn& atrakcj& s& dwa piloty w wypo-
sa'eniu standardowym. Du'y sterownik 
ma mo'liwo(! programowania i uczenia 
si%. Obs$ug% u$atwiaj& pod(wietlane przy-
ciski. Drugi pilot, znacznie mniejszy, jest 
przeznczony do pracy w drugiej stre#e, ale  
z powodzeniem mo'e s$u'y! do codziennej 
eksploatacji urz&dzenia.

AVR 365 wyposa'ono w do(! rozbu-
dowane menu, jednak poruszanie si% po 
nim nie nastr%cza problemów. W trakcie 

kon#guracji g$o(ników warto skorzysta!  
z #rmowego automatycznego trybu EzSet/
EQ oraz do$&czonego mikrofonu kalibra-
cyjnego.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH�
Co tu du'o gada!, AVR 365 to prawdzi-

wy uwodziciel. Troch% poczaruje, pobaje-
ruje, szepnie kilka pi%knych s$ówek i, nie 
wiedzie! kiedy, b%dzie mia$ u swych stóp 
wi%kszo(! s$uchaczy. I nie chodzi bynaj-
mniej o tanie efekciarstwo, lecz o zniewa-
laj&cy urok latynoskiego amanta. Wpraw-
dzie jestem odporny na m%skie wdzi%ki, 
ale i tak Harman w kilku aspektach podbi$ 
moje serce.

Na najwi%ksze uznanie zas$uguje prze-
strze). S$owo „du'a” nie oddaje jej spe-
cy#ki. Panorama d"wi%kowa generowana 
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przez Harmana dos$ownie rozsuwa (cia-
ny pomieszczenia. Scena z przodu jest 
ukszta$towana w szeroki wachlarz, si%-
gaj&cy daleko poza #zyczne rozstawienie 
kolumn. Wszystkie "ród$a pozorne zo-
sta$y na niej precyzyjnie umiejscowione  
i nawet w czasie zag%szczania akcji pozwa- 
la$y dok$adnie lokalizowa! plany. Deli-
katnie ocieplone g$osy wr%cz ocieka$y 
zmys$owo(ci& i wcale si% nie zdziwi%, gdy  
AVR 365 awansuje do rangi urz&dzenia, 
przy którym $atwo straci! g$ow% (i nie tyl-
ko). Wró!my jednak do kina.

Bardzo efektownie wypad$o otwarcie 
trzeciej cz%(ci „Gwiezdnych wojen”. Kos-
miczna bitwa rozgrywa$a si% w bezkresnej 
przestrzeni, a najdalsze odg$osy batalii rze-
czywi(cie dochodzi$y ze znacznej odleg$o-
(ci. Kowbojska muzyczka Johna Williamsa 
wyl&dowa$a daleko za g$ównymi wyda-
rzeniami, dzi%ki czemu uda$o jej si% nie 

zag$uszy! stara) speców od efektów spe-
cjalnych. 

Diametralna zmiana w budowie sceny 
nast&pi$a po w$o'eniu do odtwarzacza 
kr&'ka z koncertem „Oxygene” Jarre’a. 
Obszerna do tej pory przestrze) zatrzas- 
n%$a si% nade mn& w kszta$cie kopu$y. 
Elektroniczne d"wi%ki by$y 
w niej zawieszone na 
ró'nych wysoko(ciach  
i, po zamkni%ciu oczu, 

przy odrobinie wyobra"ni mog$em si% po-
czu! jak na seansie w planetarium.

Pó"niej by$o kilka innych sal koncerto-
wych i z ka'd& zmian& p$yty amplituner 
Harmana lokowa$ mnie w ró'nych miej-
scach na widowni. Tak, na widowni, a nie 

przed telewizorem, gdy' tylne kana$y efek-
towe dwoi$y si% i troi$y, bym poczu$ atmo- 
sfer% autentycznego koncertu. Czy w takiej 
sytuacji mo'na Harmana nie polubi!?

.RQNOX]MD�
Trudno mi si% by$o rozsta! z AVR 365  

i uczyni$em to dopiero na wyra"n& su-
gesti% dystrybutora. Je(li dobierzecie do 

niego odpowiednie kolumny, to temat 
wymiany sprz%tu przez najbli'szych 

par% lat macie z g$owy. I jeszcze 
jedno: nie zapraszajcie na 

seanse znajomych, bo 
mog& mie! trudno-

(ci z powrotem 
do domu.
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Harman/Kardon  
AVR 365 
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Dane techniczne:
0RF��� 7 x 110 W/8 1 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 10 Hz-100 kHz 

6WRVXQHN�V\JQDï�V]XP��� 100 dB 

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,07% 

'HNRGHU\��� �DD, Dolby Digital EX, 

Dolby TrueHD, DD Plus, 

DPL IIx, DPL IIz,  

Dolby Volume, dts, dts-

ES, dts 96/24,  

dts-HD Master Audio, 

Logic7, Harman Virtual 

Speaker,  

Harman Headphone 

:HMĂFLD�F\IURZH��� �6 x HDMI (1.4a),  

2 x koaksjalne,  

2 x optyczne, USB, Bridge 

(iPod), Ethernet

:HMĂFLD�DQDORJRZH��� �2 x kompozyt,  

2 x komponent,  

3 x stereo, setup micr., 

antena

:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI (1.4a), optyczne 

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� �2 x monitor (kompozyt), 

2 x stereo, subwoofer, 

VïXFKDZNL�
3LORW�VDPRXF]ÈF\� 
SURJUDPRZDOQ\��� +/+ 

0DNV��SREöU�PRF\�� 910 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 16,5/44/38,5 cm 

0DVD��� 12,4 kg

Ocena:
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