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o nowym Blu-rayu HK wiele sobie 
obiecywa!em. Darz" t" #rm" pew-

nym sentymentem, poniewa$ kiedy% sam 
by!em u$ytkownikiem niezwykle udane-
go odtwarzacza DVD HK 23. Nic zatem 
dziwnego, $e nie mog!em si" doczeka& 
kuriera z przesy!k'.

%XGRZD�L�Z\SRVDĝHQLH
Du$a, jak na Blu-ray, obudowa zosta!a 

wykonana z cienkiej blachy, za% przed-
nia %cianka – z tworzywa sztucznego  
i metalowego ozdobnego paska. Boczne 
kraw"dzie panelu frontowego odwa$nie 

zaokr'glono, dzi"ki czemu odtwarzacz 
sprawia wra$enie masywniejszego ni$ jest 
w rzeczywisto%ci. Konstrukcja jest jednak 
wystarczaj'co sztywna, by jako%& wykona-
nia nie budzi!a w'tpliwo%ci.

Szu(ad" wbudowano klasycznie z lewej 
strony, a gniazdo USB na przeciwleg!ym 
ko)cu. Z przodu znalaz! si" jeszcze bia!y 
matrycowy wy%wietlacz oraz rz'dek ma-
lutkich przycisków. Efektownym akcen-
tem wzorniczym jest wkomponowane  
w lew' kraw"d* %wiate!ko kontrolne.

We wn"trzu jest tyle wolnego miejsca, 
$e Harman spokojnie mo$e s!u$y& jako 

schowek na tajne dokumenty. P!ytka  
z elektronik' jest niewiele wi"ksza od tych 
montowanych w smartfonach. Procesor 
ukryto pod aluminiowym radiatorem. 
Nap"d to standardowa jednostka, dzia!a-
j'ca jednak zaskakuj'co sprawnie. Ca!o%& 
zaopatruje w energi" skromny zasilacz 
impulsowy. Dodatkowe ch!odzenie za-
pewnia komputerowy wentylator.

Na tylnej %ciance BDT 30 znajduj' si": 
port HDMI (1.4), wyj%cia cyfrowe – koak-
sjalne i optyczne, wyj%cie wideo kompozyt 
oraz Ethernet; ten ostatni tylko do us!ugi 
BD live (nie przewidziano funkcji odtwa-
rzacza sieciowego). Z!'cze USB pozwala 
odczytywa& pliki z zewn"trznych pami"ci 
o maksymalnej pojemno%ci 180 GB.

Pilot to ergonomiczna pora$ka dekady. 
Zapewne w obliczu zagro$enia kryzysem 
i za namow' ksi"gowych, urz'dzenie za-
miast porz'dnego i przemy%lanego ste-
rownika otrzyma!o koszmarek z chi)skie-
go bazaru.

Na szcz"%cie menu to zupe!nie inna 
bajka. Programi%ci Harmana dali tutaj 
popis umiej"tno%ci. Przejrzysto%&, !atwo%&  
w nawigacji i estetyczny projekt gra#czny 
– ca!o%& na pi'tk" z plusem. 

Kon#guracja urz'dzenia przebiega 
szybko i nie trzeba du$ego do%wiadcze-
nia, $eby wszystko prawid!owo ustawi&. 
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Okazja dla kinomana
Harman/Kardon HK BDT 30
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Bardzo wa$nym udogodnieniem jest 
funkcja korekcji obrazu. Mo$na wybra& 
spo%ród kilku ustawie) fabrycz-
nych albo ustawi& parametry po 
swojemu.

Najnowszy Harman, oprócz 
odtwarzania plików WMA, 
DiVX HD, AVCHD i MP3, 
daje mo$liwo%& odczytu ma- 
teria!u zapisanego w stan-
dardzie h.264, znajduj'ce-
go si" w plikach multime-
dialnych AVI i Matroska. 
Jednak z uwagi na cz"sto 
zmieniaj'ce si" kodeki, 
wiele materia!ów tego typu mo$e 
nie by& prawid!owo odtwarzanych, przy-
najmniej do czasu aktualizacji oprogra-
mowania urz'dzenia. BDT 30 czyta tak$e 
Blu-ray 3D, wi"c %mia!o mo$na go pod!'-
czy& do „trójwymiarowego” telewizora lub 
projektora.

Obraz

Harman/Kardon nie chwali si" w ma-
teria!ach reklamowych zastosowaniem  
tajemniczych technologii. Mimo to ob-
raz z HK BDT 30 to mistrzostwo %wiata! 
+wietny kontrast, g!"boka czer), bogac-
two szczegó!ów oraz naturalne, pe!ne 
barwy – to wszystko ju$ praktycznie 
standard w przypadku „b!"kitnych” od-
twarzaczy. Wystarczy jednak w panelu 
korekcji ustawi& wyostrzanie na mi-
nimum, (kontrast, nasycenie i jasno%& 
dopasowujemy wg gustu i warunków 
o%wietleniowych), a obraz z Harmana 
stanie si" wr"cz organicznie mi"kki i nie-

zwykle plastyczny. Zostanie pozbawiony 
nieprzyjemnej telewizyjnej „wideo$y- 
lety”. Taki sposób wy%wietlania pozwala 
si" skoncentrowa& wy!'cznie na wy%wie-
tlanym #lmie, bez analizowania technicz-
nych aspektów cyfrowego zapisu. Widz 

mo$e si" skupi& na opowiadanej historii. 
Doceni& prac" operatora i monta$ysty. 
Zachwyci& si" gr' %wiate! oraz niuan- 
sami g!"bi ostro%ci. Oczywi%cie, wideo#-
le nami"tnie licz'cy piksele i wypatruj'cy 
zmarszczek u statystów na trzecim pla-
nie raczej nie b"d' tak' prezentacj' za- 
chwyceni. Dla nich b"dzie po prostu 
nieostro. Jednak kinomani poczuj' si"  
w domu jak w prawdziwym nowocze-
snym kinie.

BDT 30 bardzo dobrze radzi sobie tak$e 
z wydaniami DVD; ma wyj'tkow' umie-
j"tno%& wyciskania wszystkiego co najlep-
sze z tego formatu, a jednocze%nie do%& 
skutecznie ukrywa wady. Wspomniana 
mi"kko%& obrazu pomaga zas!oni& b!"-
dy transferu i %lady kompresji. Skalowa-
nie równie$ dzia!a znakomicie. Dopiero  
z bliska i na bardzo du$ym ekranie mo$na 
zauwa$y& szemranie t!a.

3D

Nie dorobi!em si" jeszcze projektora 
wy%wietlaj'cego pozorne trzy wymiary. 
Na „trójwymiarowe” projekcje chodz"  
z rodzin' do Imaksu. Nie jestem wi"c  
w stanie stwierdzi&, czy Harman BDT 
30 wp!ywa jako% wyra*nie na jako%& od-
twarzania stereoskopowych obrazów. 
Najwa$niejsze jednak, $e jest kompa-
tybilny z t' technologi' i jego nabywca  
do woli b"dzie móg! psu& sobie oczy  
w idiotycznych okularach, je%li tylko 
pod!'czy go do odpowiedniego odbior-
nika.

1DSUDZGÚ��QLF��
QLH�Z\PRQWRZDOLĂP\�]H�ĂURGND�

=�W\ïX�QDG�Z\UD]�VNURPQLXWNR�

0DUWZD�QDWXUD��
]�EU]\GNLP�SLORWHP�

22-25 HK BDT 30 copy.indd   23 3/30/12   4:02:03 PM



Test RGWZDU]DF]�%OX�UD\�����������]ï

24 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

'ěZLÚN
Odtwarzacze Blu-ray coraz lepiej ra-

dz' sobie z sygna!em wideo. Nawet tanie 
*ród!a prezentuj' prawdziwie wideo#lski 
poziom. Logiczne by!oby wi"c, aby post"p 
dotyczy! równie$ przetwarzania d*wi"ku. 
Niestety, cho& bardzo by%my tego pragn"li, 
Blu-raye wci'$ nie brzmi' jak high-endo-
we *ród!a stereo. Tu post"p si" zatrzyma! 
i za najwy$szej klasy d*wi"k trzeba s!ono 
zap!aci&. 

Pisz" o tym, bo BDT 30 to typowy na-
p"d do systemów kina domowego i w tej 
roli sprawdza si" znakomicie. Nie wp!y-
wa w zauwa$alnym stopniu na cyfrowy 
sygna! audio, pozwalaj'c pod!'czonemu 
amplitunerowi lub procesorowi zrobi&  
z nim, co nale$y. U$ycie BDT 30 w roli *ró-

d!a stereo sprawi jednak, $e przestaniemy 
lubi& muzyk". To nie jest $ywio! Harmana, 
a d*wi"k staje si" szary i p!aski. Dlatego 
nie korzystajmy z analogowego wyj%cia 
stereo, tylko od razu pod!'czmy Harmana 
do amplitunera przewodem cyfrowym.

.RQNOX]MD
Harman/Kardon BDT 30 jest akcep-

towalnie wykonany, ma ubogie wypo-
sa$enie i paskudny pilot. Na szcz"%cie,  
w ciemno%ci tego wszystkiego nie wida&. 
Wida& za to obraz dok!adnie taki, jak  
w nowoczesnym cyfrowym kinie. Niespe!-
na 2000 z! za odtwarzacz o mo$liwo%ciach 
porównywalnych z profesjonalnymi *ró-
d!ami wideo to prawdziwa okazja, której 
kinomani nie powinni przegapi&.

Harman/Kardon  
HK BDT 30 
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Dane techniczne:
2GWZDU]DQH�IRUPDW\��� �BD, BD-R, BD-RE, 

  DVD-Video, DVD+R/+RW,  

DVD-R/-RW, CD-R/RW, 

CDDA (CD audio),  

AVCHD MPEG-1, MPEG-2, 

DivX, WMA, DD, DD 

Plus, Dolby True HD, DTS, 

DTS-HD High Resolution 

Audio, DTS-HD Master 

Audio, PCM, WMA, WMA9, 

CBR192kbps, VBR 355kbps, 

MP3, JPEG

5RG]DMH�SU]HWZRUQLNöZ��� 192/24 audio,  

 bd/bd wideo

:\ĂZLHWODQLH��
EH]�SU]HSORWX��� +

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 20 Hz – 20 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,1 %

6\JQDï�V]XP��� 90dB

:\MĂFLD�ZLGHR��� kompozyt (RCA), HDMI

:\MĂFLD�DXGLR��� stereo (RCA)

:\MĂFLD�F\IURZH��� �koaksjalne, optyczne, 

HDMI

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -

:\PLDU\�Z�V�J���� 6,6 /44 /35,2 cm

Ocena:
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