
DLACZEGO

Âwietne brzmienie 

kinowe i równie dobre 

przy ods∏uchach CD. 

Bogate wyposa˝enie, 

wiele zaawansowanych

funkcji konfiguracyjnych .

Z
tegorocznej oferty Denona wyse-
lekcjonowaliÊmy do testów inte-
resujàcy model – AVR-2805. Nie

jest to urzàdzenie tanie, lecz zacho-
wuje wiele cech charakterystycz-
nych dla jeszcze dro˝szego modelu 
AVR-3805, tegorocznego zdobywcy
bran˝owej nagrody EISA. AVR-2805
ma wszelkie predyspozycje, aby staç
si´ centralnym elementem zaawan-
sowanego systemu kina domowego
opartego na wydajnym amplitunerze.
Pierwsze, co rzuca si´ w oczy, to fakt,
˝e nale˝y do ca∏kowicie nowej sty-
listycznie serii urzàdzeƒ Denona, 
wizualnie prezentujàcych si´ du˝o
atrakcyjniej od swoich poprzedni-
ków. Przedni panel sta∏ si´ surowszy,
jednak symetrycznie podzielony po-
ziomym wg∏´bieniem wyglàda ele-
gancko i nowoczeÊnie. Du˝e okno
wyÊwietlacza prezentuje w sposób
bardzo czytelny szereg informacji
o uruchomionych trybach pracy i ro-
dzaju odtwarzanego materia∏u mu-

zycznego. Dobrym rozwiàzaniem, któ-
rego nie widzieliÊmy w produktach
innych producentów audio-wideo, jest

podwójna wizualizacja schematu wy-
korzystywanej konfiguracji wieloka-
na∏owej. Po lewej stronie, w formie
kwadratów symbolizujàcych kolumny,
widzimy, ile kana∏ów ma zapisanych

êród∏owa Êcie˝ka audio, po prawej zaÊ
podobny schemat informujàcy o licz-
bie rzeczywiÊcie wykorzystanych ko-
lumn. Pod wyjmowanà klapkà ukryto
podr´czne gniazda wideo (S-Video,
kompozyt) oraz zestaw wejÊç audio
(stereo RCA oraz cyfrowe optyczne).
Niepozornie wyglàdajàce wejÊcie mi-
nijack s∏u˝y do pod∏àczenia czu∏ego
mikrofonu kalibracyjnego. Mikrofon

jest solidnie wykonany i wyposa˝ony
w d∏ugi kabel pozwalajàcy na umiesz-
czenie go w miejscu ods∏uchu nawet

w bardzo du˝ym pomieszczeniu. Po
uruchomieniu automatycznej kalibra-
cji generowane sà sygna∏y testowe,
które zbierane sà przez mikrofon,
a uzyskane w ten sposób informacje
analizujà wydajne procesory amplitu-
nera. Nie jest to prosta kalibracja
ograniczajàca si´ do wyrównania po-
ziomów wysterowania poszczegól-
nych kolumn. Konfiguracja w Deno-
nie podobna jest do tej, którà wcze-
Êniej stosowa∏ Pioneer w swych naj-
wy˝szych modelach amplitunerów.
Ustawienia automatyczne obejmujà
regulacj´ g∏oÊnoÊci poszczególnych
kana∏ów, korekcj´ opóênieƒ oraz ko-
rekcj´ charakterystyki cz´stotliwo-
Êciowej. Ten ostatni zabieg mo˝e si´
wydawaç nieco kontrowersyjny, jed-
nak trzeba zdaç sobie spraw´, ˝e nie
ka˝dy dysponuje Êwietnym pod
wzgl´dem akustyki pomieszczeniem
ods∏uchowym, i automatyczna korek-
cja charakterystyki kolumn w tym 
momencie b´dzie doskonale popra-
wia∏a brzmienie zestawu. OczywiÊcie
wszelkie dokonane ustawienia mo˝na
przejrzeç na ekranie wyÊwietlacza (te-
lewizora, projektora) prezentujàce-
go menu amplitunera (OSD). Denon
AVR-2805 jest na tyle rozbudowanym
urzàdzeniem, ˝e dla poczàtkujàce-
go u˝ytkownika jego obs∏uga, bez 
automatycznego kalibratora, by∏aby
doÊç trudna. Amplituner dysponuje
siedmioma koƒcówkami o mocy 135 W
na kana∏ (przy 6 omach). Posiada

wszystkie dost´pne aktualnie deko-
dery dêwi´ku przestrzennego, ∏àcz-
nie z najnowszym Dolby Pro Logic IIx,
który znakomicie radzi sobie z prze-
twarzaniem nie tylko analogowych,

stereofonicznych Êcie˝ek audio, ale
i 6-kana∏owych cyfrowych nagraƒ do
formatu 7.1. Czyni to tak udanie, ˝e
cz´sto efekty uprzestrzennienia na-
graƒ stereofonicznych niewiele ust´-
pujà prawdziwym Êcie˝kom cyfro-
wym 5.1. Amplituner zbudowano  ze
znakomitych komponentów, do nie-
dawna znanych z du˝o dro˝szych
modeli. Silna konkurencja sk∏oni∏a
jednak  Denona do stosowania lep-
szych podzespo∏ów w coraz taƒszych
produktach. W AVR-2805 zastosowa-
no nowy uk∏ad DSP o ponad dwu-
krotnie wi´kszej mocy obliczeniowej
ni˝ u poprzednika. Dodatkowo po raz
pierwszy zastosowano procesor

AL24 zwi´kszajàcy rozdzielczoÊç sy-
gna∏u cyfrowego we wszystkich ka-
na∏ach. Nie mo˝na tak˝e zapomnieç
o równie istotnej dla wielu u˝ytkow-
ników sekcji wideo amplitunera. Jest
to element, na który zwrócà uwag´
szczególnie posiadacze projektorów,
bowiem za pomocà urzàdzenia, ja-
kim jest AVR-2805, mo˝na sobie
znacznie uproÊciç budow´ domowej
instalacji kinowej. Zas∏uga w tym
bardzo dobrych przetworników wi-
deo, które umo˝liwiajà zamian´
s∏abszych jakoÊciowo sygna∏ów kom-
pozytowego i S-Video na jeden z naj-
lepszych standardów po∏àczeniowych
– komponent. Dzi´ki konwerterowi
zdecydowanie zaoszcz´dzimy na
okablowaniu potrzebnym do ∏àczenia

projektora z urzàdzeniami kinowymi.
Wszystkie po∏àczenia wystarczy do-
prowadziç do amplitunera (pomijajàc
najnowsze cyfrowe standardy trans-
misji wideo w rodzaju DVI czy HDMI),
a stamtàd poprowadziç tylko jeden,
dobry jakoÊciowo kabel komponento-
wy do projektora. Uwidacznia si´ tu
kolejna zaleta – nie trzeba ciàgnàç do

projektora grubych wiàzek kabli (co
ma przy zaawansowanej instalacji ki-
nowej du˝e znaczenie), a ponadto wy-
starczy nam projektor wyposa˝ony
w niewielkà liczb´ wejÊç wideo. Sa-
mych wejÊç komponentowych na tyl-
nej Êciance amplitunera znajdziemy
a˝ 3 zestawy.
ARV-2805 pozwala tak˝e na nag-
∏oÊnienie drugiego pomieszczenia.
Brzmieniowo nowy Denon zaskakuje,
i to pozytywnie. W stosunku do po-
przednich modeli urzàdzenie nieco
odbiega od firmowego charakteru
brzmienia do jakiego producent nas
przyzwyczai∏. Wi´kszoÊç amplitune-
rów Denona gra mi´kko, pe∏nie i za-
maszyÊcie – bardzo kinowo. Taki te˝
jest opisywany model, z tym ˝e pod-
stawa basowa jest nieco twardsza
i bardziej dynamiczna ni˝ dotychczas.
Uzyskano lepszà dynamik´ i szybkoÊç
dêwi´ku, nie zatracajàc przy tym kino-
wego brzmienia. Ârednie i wysokie to-
ny sà na swoim miejscu. Nie mo˝na
im zarzuciç braku zrównowa˝enia ani
ostroÊci. Sà takie, jak powinny byç 
– wypoÊrodkowane i bogate w szcze-
gó∏y. Podczas ods∏uchów urzàdzeniu
nie brakowa∏o mocy, a trzeba dodaç,
˝e gra∏ w du˝ym pomieszczeniu o po-
wierzchni ok. 50 m2. Oznak kompresji
dêwi´ku czy „s∏abni´cia” w chwilach
szczególnie wymagajàcych nie by∏o.
Brzmieniowo urzàdzenie jest udane,
mo˝na je stosowaç do wysterowania
kolumn wymagajàcych du˝ej mocy.

Juliusz Kornaszewski

PILOT

Bardzo wygodny 

rozk∏ad klawiszy, 

guziki fosforyzujàce 

w ciemnoÊci.

DENON AVR-2805
Dêwi´k 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Dobry, z twardszym basem

Funkcje 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Ponadprzeci´tnie bogaty zestaw

Wyglàd 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Znakomity

Wykonanie 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Perfekcyjne

Op∏acalnoÊç 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Cena odpowiada oferowanym mo˝liwoÊciom

WERDYKT 5/5 ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

POTENCJALNI RYWALE

Pioneer VSX-AX-5i-S 6300 z∏ 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ (4/2004)
Pomimo ogromnych mo˝liwoÊci ∏atwy w obs∏udze
i konfiguracji. Dysponuje du˝à mocà, której nie
zabraknie do nag∏oÊnienia nawet du˝ej sali.

Onkyo TX-NR801E  6999 z∏
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ (4/2004)
Brzmienie jak najbardziej kinowe – pot´˝ne, ale
jednoczeÊnie nieprzerysowane. FunkcjonalnoÊç 
na najwy˝szym poziomie. Ciekawe funkcje
internetowo-komputerowe.

INFORMACJE

Typ amplituner 7.1

Cena 4995 z∏

Dystrybutor Horn Distribution

www.horn.pl

Wymiary 43,4 x 17,1 x 42,9 cm

Waga 13,5 kg

Funkcje DPL II, DPL IIx, NEO:6,

DD EX, DTS ES, DTS 96/24,

kilkanaÊcie trybów DSP,

kompresja dynamiki,

ustawianie cz´stotliwoÊci

odci´cia, programowalny pilot

z makrami pozwalajàcy na

sterowanie urzàdzeniami

innych marek, multiroom,

przypisywanie z∏àczy

cyfrowych do êróde∏,

wygaszanie wyÊwietlacza,

konwersja sygna∏u wideo,

Pure Direct, mikrofon do

automatycznej konfiguracji,

regulacja opóênienia dêwi´ku

(0-200 ms).

Z∏àcza 3 wejÊcia i 1 wyjÊcie

wideo komponent, gniazdko

sieciowe (maksymalnie 

100 W), 8-kana∏owy pre-out,

wejÊcie na 8-kana∏owy

zewn´trzny dekoder, 10 wejÊç

i 3 wyjÊcia liniowe audio oraz

odpowiadajàce im z∏àcza 

S-Video i kompozyt, 2 wyjÊcia

cyfrowe audio (optyczne), 

7 wejÊç cyfrowych audio 

(5 optycznych, 2 elektryczne),

2 x 12V, remote control,

multiroom.

Mikrofon kalibracyjny z d∏ugim

kablem umo˝liwia ∏atwà regulacj´

zestawu kolumn nawet w bardzo 

du˝ym pomieszczeniu.

Urzàdzenie posiada wszystkie

dost´pne dekodery dêwi´ku

przestrzennego, ∏àcznie 

z najnowszym Dolby Pro Logic IIx.

WIELOKANA¸OWY 
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