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WSTĘPNIAK

Lada moment rozpocznie się piłkarski mundial. Wydarzenie wyjątkowe,
ponieważ pierwszy raz od 12 lat piłkarska reprezentacja Polski zagra na
Mistrzostwach Świata. Pod względem technologicznym także mamy
wydarzenie przełomowe, ponieważ po raz pierwszy mundial będzie
w całości realizowany w 4K. Co więcej, transmisje w ultrawysokiej rozdzielczości zobaczymy w Polsce na kanałach TVP 4K i Canal+ 4K UHD. To
doskonała okazja, by porozmawiać o telewizorach. W końcu większość
z nas nie wybierze się do Rosji i będzie oglądać mundial na domowy
ekranie z rodziną lub znajomymi. W specjalnym numerze iMagazine
poświęconym telewizorom znajdziecie cenne rady dotyczące wyboru
telewizora, przeczytacie recenzje najnowszych modeli i zobaczycie
przegląd rynkowych nowości od wszystkich czołowych producentów. Czytając ten numer, sprawdzicie, czy warto sięgnąć po projektor,
a także czym różni się tani telewizor od drogiego. To także zbiór newsów i felietonów na temat rynku RTV, które ukazały się na łamach iMagazine.pl w ostatnich miesiącach. Na Waszych ekranach macie teraz
kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się w świecie telewizorów. Telewizory, to temat, którym żyję właśnie od tych 12 lat. Przy okazji
mundialu w 2006 roku po raz pierwszy miałem okazję zasmakować HD,
cieszyć się dużym obrazem na projektorze. Teraz staram się pisać o telewizorach prostym językiem i wyszukiwać modele telewizorów dla każdego, niezależnie od metrażu i posiadanego budżetu. Co zobaczycie,
przeglądając wybór najlepszych telewizorów na tym etapie 2018 roku.
Mundial trwa tylko miesiąc, telewizor natomiast zostanie z Wami na lata.
Pozostaje życzyć miłej lektury.
Do boju, Polsko! 					
			

Paweł Okopień
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4K w telewizji to zupełnie nowe rozdanie
– rozmawiamy z wiceprezesem nc+ o 4K,
bitrate, dekoderach i mundialu
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

W ofercie nc+ pojawił się Canal+ 4K Ultra HD, pierwsza stacja telewizyjna w Polsce, która
nadawać ma nie tylko w 4K, ale też wykorzystując szeroką paletę kolorów, HDR, HFR
(więcej klatek). Z tej okazji rozmawiałem z Jarosławem Kordalewskim, wiceprezesem nc+
do spraw technologicznych i IT. Rozmawialiśmy o 4K, Dolby Atmos, dekoderach,
„Super HD” Cyfrowego Polsatu, czy dzieleniu usług w ramach multiroom.
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Jarosław Kordalewski to prawdziwy ekspert, jest związany z firmą od samych
początków Canal+. Odpowiadał za technologię nie tylko przy fuzji Cyfry+ z telewizją n, ale także fuzji Wizji TV z Cyfrą+ w 2001 roku. Brał udział w kluczowych
projektach platformy, odpowiadał m.in. za budowę obiektu nadawczo-produkcyjnego CANAL+ przy ul. Sikorskiego 9 w Warszawie. Przeżył więc czasy przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, a później z SD na HD. Teraz czas na
kolejne wyzwanie w postaci przejścia na 4K. Nam może wydawać się, że jest to
jedynie wyższa rozdzielczość, od kuchni wygląda to znacznie bardziej poważnie.
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Canal+ 4K Ultra HD – jakiej jakości obrazu możemy
się spodziewać
15 maja 2018 roku ruszył pierwszy kanał Ultra HD w Polsce. Na razie wciąż nie
ma na nim ciągłej transmisji, ale to dopiero początek. W podobnym stylu zaczynaliśmy z treściami HD na rynku telewizyjnym. Co ważne kanał ma nie tylko
rozdzielczość 3840×2160 pikseli i większą liczbę klatek na sekundę, ale też w najbliższych tygodniach rozpocznie nadawanie z szerszą paletą barw oraz wykorzystaniem HDR. Na razie technologii HDR brak ponieważ kończone są prace
przy aktualizacji dla dekoderów 4K UltraBOX+ oferowanych przez operatora.
Ta ma pojawić się na początku czerwca. Później wszystko co platforma będzie
mogła otrzymać w HDR zostanie zaprezentowane w HDR. Można się spodziewać m.in. programów dokumentalnych BBC. Co ważne kanał nadaje z przepustowością 25 Mbit/s przy zastosowaniu kodeka HEVC. To naprawdę doskonały
wynik w pełni dorównujący transmisjom na zachodzie. Tutaj nie ma powodów
do zawodu, przy takim bitrate rzeczywiście widać zalety ultrawysokiej rozdzielczości, co zresztą można było już sprawdzić podczas wcześniejszych transmisji.
Sam wczoraj porównywałem jakość pomiędzy kanałem HD a 4K i gołym okiem
z kanapy widać różnicę na korzyść 4K. Oczywiście ta różnica będzie szczególnie
widoczna, gdy do czynienia będziemy mieli z 65-calowym lub większym telewizorem z klasy średniej lub wyższej lub projektorem 4K.
Jarosław Kordalewski podkreślił w rozmowie ze mną, że sam bitrate to nie
wszystko i dość błędnie większość osób nim się sugeruje. Jest to pewien
wyznacznik, ale liczy się też skuteczność kompresji, czy sama jakość źródła
i możliwości techniczne wszystkich sprzętów po drodze od sygnału do dekodera, o co nc+ dba od samego początku. Obecnie nadawanie 4K na całym
świecie to wciąż właściwie faza testów. Cały rynek uczy się nowej technologii.
Zdaniem Kordalewskiego zmiana jaka zachodzi obecnie, jest znacznie poważniejsza niż w przypadku przejścia z SD na HD, można ją porównać raczej do
przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe. W grę wchodzi zmiana praktycznie całego sprzętu tak, aby był wydajny. Obecnie operuje się właściwie na
granicy możliwości technicznych urządzeń. Przy realizacji transmisji w HD wiele
procesów udało się już zautomatyzować i uprościć. Tymczasem przy 4K produkcja na przykład ostatniego GP Polski na Zużlu musiała odbywać się pod ścisłą
kontrolą inżynierów, a do realizacji tego widowiska zaangażowano najlepszych
fachowców w firmie. Jeszcze większym wyzwaniem będzie HDR i szeroka paleta
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kolorów. Tutaj nowej technologii muszą nauczyć się operatorzy i reżyserzy.
Przy HDR nie da się ukryć niektórych elementów, produkcja telewizyjna będzie
musiała się dostosować do bardziej szczegółowego obrazu, dbania o detale,
które do tej pory mogły zostać pominięte. Bardzo ważne będzie też dopilnowanie, aby wszystkie treści wyglądały odpowiednio dobrze, w takich samych tonacjach. Przy szerokiej palecie barw, a zwłaszcza HDR, potrzebne jest zgranie, aby
równie dobrze wyglądało studio, jak i transmisja z boiska, czy transmisja wywiadów przy stadionie. Realizatorów czeka więc dużo pracy, mamy do czynienia
z pionierami w branży. O ile HD jest powszechnym standardem na całym świecie, to 4K w telewizji jest zupełną nowością i tutaj każdy się uczy. Z rozmowy
z Kordalewskim jasno wynika, że nc+ jest już pełną parą w tym eksperymencie
i należy spodziewać się kolejnych transmisji i seriali w 4K, także z wykorzystaniem HDR i szerokiej palety kolorów.
Dla osób fascynujących się cyferkami mam złą wiadomość. Przepustowość na
poziomie 25 Mbit/s nie jest docelowa. To obecny eksperymentalny zapas, gdy
pojawią się wydajniejsze encodery i kanałów 4K będzie więcej należy spodziewać się przepustowości na poziomie 18 Mbit/s – tak wynika z doświadczeń
największych światowych nadawców. To z powodzeniem ma wystarczyć dla
zapewnienia wysokiej jakości, a jednocześnie też pozwolić na umieszczenie
trzech kanałów 4K na jednym transponderze. Dla osób nie będących w temacie – zarówno na satelicie, jak i w telewizji naziemnej są pewne pasma o określonej pojemności na których można pomieścić w zależności od technologii
i kompresji sporo kanałów SD, kilka kanałów HD, czy właśnie 2-3 kanały 4K.
Nadawcy muszą płacić za to miejsce operatorom satelity, czy multipleksów telewizji naziemnej. Trzy kanały 4K na jednym transponderze przy kompresji HEVC
i obecnych standardach będą optymalnym rozwiązaniem zarówno pod względem jakości, jak i ekonomii.

„Super HD” – Canal+ miał już 10 lat temu
Tę ekonomię doskonale widać obecnie na wielu kanałach HD, które często HD
są praktycznie z nazwy i liczby pikseli. Przy bardzo dużej kompresji efektów
wysokiej rozdzielczości praktycznie nie widać. Zwłaszcza, że na przestrzeni
dekady nasze telewizory stały się większe i łatwiej dostrzegać niedoskonałości
w obrazie. Cyfrowy Polsat zapowiadając sportowe kanały premium, na których
nadawać będzie Ligę Mistrzów zapowiedział wprowadzenie nadawania w jako-
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ści „Super HD”. Jest to nic innego jak marketingowa zagrywka, o czym wspominałem nie raz. Jarosław Kordalewski mimo całego szacunku dla konkurencji
podkreśla, że coś takiego jak „Super HD” nie istnieje, a kanały z grupy Canal+
powinny być tak określane już 10 lat temu, gdyż jest na nich wysoki bitrate od
lat. Rzeczywiście, gdy sprawdzimy przepustowość, to główne kanały Canal+ na
tle większości stacji HD mają o około 2 Mbit/s wyższy bitrate. Mam nadzieję, że
Cyfrowy Polsat rzeczywiście podejmie rękawicę i zaoferuje przynajmniej część
spotkań w 4K, a wymyślone „Super HD” będzie trzymało zapowiadany najwyższy poziom HD. Natomiast wiceprezes nc+ mówi wprost, że platforma inwestuje
w 4K i wierzy w przyszłość tej technologii.

Operacja mundial 2018 – to wyzwanie dla całej
branży
Przełomowym wydarzeniem w skali globu będzie nadchodzący mundial
w Rosji. W 2014 roku transmisja 4K z wybranych spotkań była eksperymentalna.
Teraz całe piłkarskie Mistrzostwa Świata będą transmitowane w ultra wysokiej
rozdzielczości. Jarosław Kordalewski podkreśla, że przy realizacji tego wydarzenia pracują najlepsi eksperci z całej światowej branży. Inżynierowie telewizyjni
to wąskie grono specjalistów i wszyscy czuwają nad tym, aby transmisja z mundialu okazała się sukcesem. Także w Polsce przy realizacji tego wydarzenia nc+
będzie ściśle współpracować z TVP. Spotkania w 4K zobaczymy na dwóch kanałach startującym na czas mistrzostw TVP 4K oraz właśnie uruchomionym Canal+
4K Ultra HD. Zagadką jest to, czy zobaczymy mundial wyłącznie w 4K, czy też
z wykorzystaniem HDR i szerokiej palety kolorów. Canal+ będzie gotowy by
nadać mundial w HDR i z WCG (Wide Color Gamut), wszystko jednak zależy od
sygnału jaki zostanie dostarczony z Rosji, a to jest na razie niewiadome i będzie
zależeć pewnie od ostatecznych testów. Finalne decyzje zapadną zapewne
w ostatniej chwili i dotyczy to zarówno rodzimych nadawców, jak i tych na
całym świecie. Na razie pewna jest rozdzielczość 4K.

O Dolby Atmos możemy na razie zapomnieć
Rozmawiając z Jarosławem Kordalewskim nie mogłem pominąć innego ważnego
aspektu wpływającego na odbiór jakim jest dźwięk. Na świecie mamy już przykłady satelitarnych transmisji z wykorzystaniem technologii dźwięku obiektowego
Dolby Atmos. Niestety nc+ nie ma takich planów w najbliższych miesiącach choć
niczego nie wyklucza w przyszłości. Wiceprezes platformy podkreśla, że Dolby
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Atmos to wciąż standard bardziej kinowy i z nośników Blu-ray, niż telewizyjny.
Zachowuje on racjonalne podejście, gdzie kluczowe jest zapewnienie dobrej
jakości większości odbiorców, a nie garstce. Kordalewski podkreśla, że Canal+
jako jeden z nielicznych nadawców stara się oferować Dolby Digital 5.1 tam, gdzie
jest to możliwe. Faktycznie, jeśli poskaczemy po kanałach, to wciąż ten standard
sprzed blisko 30 lat jest rzadkością. Na kanałach ogólnopolskich czasem na filmach
można włączyć oryginalną ścieżkę 5.1 o ścieżce 5.1 z lektorem czy dubbingiem zwykle można zapomnieć. Niestety w kwestii dźwięku jesteśmy daleko w tyle, ale równie daleko jest też iTunes od Apple. Osobiście wierzę, że to zmieni się w niedalekiej
przyszłości wraz z popularyzacją soundbarów i ogólnym globalnym zainteresowaniem wyższą jakością dźwięku, którą już zaczynamy obserwować. Coraz częściej
podkreśla się jakość dźwięku przy słuchawkach, głośnikach bluetooth i to samo
powinno zdarzyć się na rynku telewizyjnym. Wierzę, że konsumenci będą domagać się tego lepszego dźwięku. Różnica między podstawowym Dolby Digital,
a DTS jest znacząca, a co dopiero z Dolby Atmos i DTS:X, DTS HD MA.

Co w dekoderach i antenach piszczy?
Nie mogłem również nie zapytać, dlaczego interfejs w nowoczesnym dekoderze nie jest tak nowoczesny, jak chociażby we francuskim odpowiedniku. Tutaj
Jarosław Kordalewski tłumaczył mi to przyzwyczajeniem użytkowników. Przy
grupie ponad 2 milionów odbiorców wprowadzanie radykalnych zmian w interfejsie jest bardzo ryzykowne. Użytkownicy są przyzwyczajeni do wyglądu,
nawigacji po dekoderach i w większości chcą korzystać ze swoich doświadczeń.
Platforma wprowadza więc ewolucyjne zmiany, które też mają zachęcić klientów do nowych interakcji. Jednym z takich elementów był wprowadzony ekran
startowy w dekoderach. Dzięki IWS (Interactive welcome screen) użytkownicy
mają podgląd do ciekawych propozycji zarówno na kanałach linearnych, jak
i w ofercie VOD. Jest to podane w dość nowoczesny sposób znany właśnie bardziej z Netflixa i tym podobnych usług. Kordalewski przyznał też, że coraz więcej
osób podłącza swoje dekodery do sieci, ale wciąż nie jest to 100% abonentów.
Ten brak dwukierunkowej komunikacji jest bolączką operatorów, chociażby
przy wdrażaniu nowego oprogramowania. Zanim oprogramowanie pojawi się
na dekoderach musi być szczegółowo przetestowane. Błędu nie da się naprawić
tak szybko jak w przypadku stron internetowych. Dlatego też wdrażanie zmian
trwa i wymaga skomplikowanych testów. Wyzwaniem jest też bardzo zróżni-
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cowana baza sprzętowa. Na przykład dopiero w zeszłym roku z bazy usunięto
ostatnie dekodery SD pozostałe jeszcze po Wizji TV, klienci do tej pory korzystali
z nich i z niechęcią wymieniali na nowe. Ich obecność w portfolio skutkowała
natomiast ograniczeniami dla reszty użytkowników. Dekoder ten wymuszał
m.in. ograniczenie opisów w EPG do 250 znaków. Przy zróżnicowanych potrzebach użytkowników ich edukacja i pokazywanie nowości są bardzo trudne.
Tymczasem na naszych oczach dzieje się rewolucja w odbiorze kanałów z satelity, o której wciąż nie wiedzą nie tylko klienci, ale często instalatorzy. Mowa
o konwerterach unicable i dekoderach z 4, czy nawet 8 tunerami jak 4K UltraBO+.
W przypadku 4K UltraBOX+ można oglądać 1 kanał, a jednocześnie nagrywać 3
inne i wszystko to po jednym przewodzie. Tymczasem do tej pory można było
nagrywać jeden program, a drugi oglądać tylko wtedy, gdy pod dekoder mieliśmy podłączone dwa przewody. To znaczące ułatwienie, jeśli chodzi o instalację.

Tymczasem na naszych oczach dzieje się rewolucja w odbiorze
kanałów z satelity, o której wciąż nie wiedzą nie tylko klienci, ale
często instalatorzy. Mowa o konwerterach unicable i dekoderach
z 4, czy nawet 8 tunerami jak 4K UltraBO+.

Multiroom na starych zasadach to przeszłość
W wielu miejscach w sieci w komentarzach pod tekstami o nc+ firmie obrywa się
za to, że z 4K nie mogą korzystać posiadacze starych modułów CAM i posiadacze
systemu multiroom, który praktycznie nie wymagał komunikacji pomiędzy dekoderami. Stanowisko nc+ w tej kwestii jest niezmienne i operator będzie dążył do
tego, by wymieniać karty na nowsze i migrować klientów do nowych rozwiązań,
które w odpowiedni sposób zabezpieczają treści emitowane na kanałach, czego
wymagają od nadawców dostawcy tych treści. To swego rodzaju wymóg, który
warunkuje również jak szybko i jak wiele drogich w zakupie produkcji będzie
mogło pojawiać się na antenie. Kordalewski podkreślił, że oferta nc+ skierowana
jest do użytkowników jednego gospodarstwa domowego, takie licencje posiada
samo nc+ i tego samego wymaga od swoich konsumentów. Firma nie przewiduje
dzielenia abonamentu w rodzinie, tak jak ma to miejsce w przypadku chociażby
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Netflixa. Nie możemy się w sposób legalny podzielić abonamentem ze znajomymi,
sąsiadami czy rodziną mieszkającą w innym miejscu. Wiceprezes nc+ nie chciał
używać tutaj mocnych słów, ale podkreślił, że nikt nie chciałby, aby jego praca
czy wysiłek był wykorzystywany praktycznie za darmo. Jednocześnie stwierdził,
że proceder nielegalnego dostępu do treści przy pirackim wykorzystywaniu kart
i dekoderów jest w tej chwili marginalny, choć nie może wykluczyć, że funkcjonuje.
W nc+ funkcjonuje osobny dział antypiracki, który współpracuje z policją i prokuraturą, walcząc z piractwem telewizyjnym. Jarosław Kordalewski przy tej okazji przypomniał też, że wszyscy, którzy są zainteresowani odbiorem kanałów nc+
poza domem i na dodatkowym ekranie mogą sięgnąć po nc+ GO na telefonach,
tabletach i komputerach lub oferty Player+.

Ciężka praca i prawdziwa telewizyjna rewolucja,
która jest niedoceniana
Z rozmowy z wiceprezesem nc+ do spraw technologii i IT wyłania się bardzo ciekawy obraz, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Widzimy efekt
końcowy, który wydawać nam się może marginalny. W końcu, co to jest kilka
transmisji w 4K jak na razie. Tymczasem za tym stoją całe procesy związane
z przygotowaniem dekodera, nadawaniem sygnału, a wreszcie też produkcją
własnych treści w tym transmisji sportowych. Tu naprawdę dzieją się pionierskie wydarzenia, jak sobotnia transmisja na żywo GP na żużlu, to pierwsze takie
wydarzenie w kraju. Mamy do czynienia z największą zmianą technologiczną
i realizacyjną od dwóch dekad, a pod wieloma aspektami nawet jak z przejścia
z nadawania czarno-białej na kolor, ponieważ nowy standard wymaga zupełnie
innego podejścia także do reżyserii.
Jarosław Kordalewski podkreślił, że wreszcie mamy do czynienia z doświadczeniami,
które pozwalają mówić o Kinie Domowym. Wysoka jakość obrazu, dobry dźwięk,
duże ekrany, przy których siadamy blisko. Doświadczamy zjawiska „imersji” zanurzamy się w ekranie, stajemy się częścią obrazu, a nie tylko go obserwujemy.
Sam jako wręcz maniak wysokiej rozdzielczości, dobrej jakości dźwięku i obrazu
doskonale to dostrzegam i staram się o tym mówić i pisać. Wiele osób jednak tej
zmiany nie dostrzega. Teraz może jednak ją doświadczyć praktycznie wszędzie
– wybór dobrych telewizorów jest szeroki i coraz tańszy, a treści 4K są wszędzie,
wreszcie także w telewizji.
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AK TUALNOŚCI
Telewizja 4K dla początkujących
– podstawowe zagadnienia, które musisz znać
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Mundial w 4K to pierwsze duże wydarzenie realizowane w ultra wysokiej rozdzielczości, o którym
jest głośno. Dla osób siedzących w temacie nowych technologii UHD, 4K nie są nowością.
Natomiast dla tych, którzy nie śledzą rynku telewizorów, czy ogólnie nowinek może być to spora
zmiana. Dlatego w skrócie i prostym językiem postaram się wyjaśnić najważniejsze zagadnienia.
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Mundial w 4K to pierwsze duże wydarzenie realizowane w ultra wysokiej rozdzielczości, o którym
jest głośno. Dla osób siedzących w temacie nowych technologii UHD, 4K nie są nowością.
Natomiast dla tych, którzy nie śledzą rynku telewizorów, czy ogólnie nowinek może być to spora
zmiana. Dlatego w skrócie i prostym językiem postaram się wyjaśnić najważniejsze zagadnienia.
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4K, czyli rozdzielczość 3840 na 2160 pikseli
Podstawowa zmiana w 4K to rozdzielczość. Zamiast 1920 na 1080 pikseli (liczba pikseli w jednej linie w poziomie i pionie) mamy 3840 na 2160 pikseli. Oznacza to cztery
razy bardziej szczegółowy obraz. Ale 4K nie wzięło się od cztery razy większej liczby
pikseli, to określenie stosowane było od dawna w branży filmowej, kinowej, gdzie
szerokość obrazu jest jeszcze większa i tam mamy do czynienia z ponad czterema
tysiącami pikseli. Nazwa jednak przyjęła się także dla telewizorów, być może dlatego, że UHD jest zbyt zbliżone do HD. Obecnie naprzemiennie stosuje się zwroty
UHD i HD. Część osób także podkreśla, że 4K dotyka kwestii samej rozdzielczości,
natomiast UHD to też takie elementy, jak szeroka paleta kolorów i HDR. W rzeczywistości nie ma ścisłych reguł, ale rzeczywiście zarówno WCG (wide color gamut/ szeroka paleta barw) i HDR to ważne technologie, współistniejące z 4K, które sprawiają,
że obraz jest jeszcze lepszy. O to właśnie chodzi – najpierw przeszliśmy z czarno-białej telewizji na kolorową, następnie z analogowej na cyfrową, później z nadawania
w SD do HD, a teraz z HD do 4K. Wszystko po to aby obraz był jak najbardziej realistyczny, miły dla naszego oka, robił w domowych warunkach iście kinowe wrażenie.

Szeroka paleta kolorów – więcej odcieni
WCG, czyli szeroka paleta kolorów, to powiększenie liczby odcieni kolorów z palety
REC.709 do REC. 2020. Upraszczając to pojęcie do minimum trzeba powiedzieć, że
współczesne telewizory (nie wszystkie), a także realizowane materiały wideo, są w stanie oddać więcej odcieni kolorów, niż ich poprzednicy. Dzięki temu obraz jest bardziej
naturalny, czerwień ust bardziej dopasowana, kolory skóry bardziej realistyczne itd.
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HDR – szeroki zakres tonalny
HDR to skrót od High Dynamic Range, czyli w bezpośrednim tłumaczeniu szeroki zakres dynamiki. Chodzi o lepsze operowanie kontrastem i jasnością na filmie. Dzięki czemu dużo lepiej wyglądają na przykład ciemne sceny, gdzie można
doszukać się detali do tej pory niemożliwych do zauważenia, natomiast w jasnych
scenach przy odpowiedniej jasności samego wyświetlacza zyskujemy niemal naturalne promienie słońca, blaski fleszy, światła samochodów. To kolejny element
mający poprawić realistykę telewizyjną.

Czy, aby oglądać 4K potrzebuje nowego telewizora?
To, że treści takie jak mundial, czy seriale na Netflixie są nadawane w 4K, to nie
wszystko. Podstawowym elementem jest tutaj odpowiedni wyświetlacz, czyli telewizor lub projektor, który jest w stanie wyświetlić dany obraz. Kupując telewizor po
pierwsze musimy zwrócić uwagę na jego wielkość – 55 cali to absolutne minimum,
by w dogodnych warunkach cieszyć się nową jakością. Musimy też siedzieć w miarę
blisko takiego telewizora. Czyli dla 55 cali rekomendowana maksymalna odległość
od ekranu to około 230 cm, dla 65 cali 280 cm. Wtedy dostrzeżemy pełnie zalet
z nowych technologii. Zwróćmy też uwagę na rodzaj matrycy, technologię wyświe-
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tlacza, poziom jasności HDR. Niestety za
ekran w pełni gotowy do 4K, UHD trzeba
trochę zapłacić. Choć też dla wielu osób
przesiadka ze starego TV na nowy, większy już może być jakościowym skokiem.
Dobierzmy, więc coś zgodnie z naszymi
preferencjami i budżetem. Mimo tego, że
topowe telewizory zachwycają, rekomenduje zdrowy rozsądek, w końcu telewizja to
nie wszystko, czym żyjemy.

Mam telewizor 4K, czy to wystarczy by cieszyć się 4K?
Kardynalny błąd popełniany często przez nabywców telewizorów. Przez lata wiele
osób, kupowało telewizory HD, ale podłączało sygnał z dekodera za pomocą eurozłącza (SCART). Obecnie może się wydawać, że kupując telewizor 4K od razu dostajemy wyższą rozdzielczość. Rzeczywiście telewizor stara się upscalować obraz, czyli
sztucznie podnosić rozdzielczość, ale nie jest to natywna rozdzielczość 4K. Aby nią
się cieszyć potrzebujemy, chociażby odpowiednich treści z serwisów VOD (Netflix,
Amazon Video Primie) są one odpowiednio oznaczone właśnie jako 4K, Ultra HD,
HDR itp. Możemy też cieszyć się już treściami 4K na wybranych kanałach telewizyjnych. Na razie taką możliwość oferuje nc+ oraz Orange. Wymaga to jednak także
odpowiedniego dekodera. Możemy też sięgnąć po Apple TV 4K, gdzie oprócz
Netflixa, czy YouTube w 4K dostępnych jest szereg filmów w iTunes. Najlepszym
jakościowo źródłem, będą jednak płyty UHD Blu-ray. Te odtworzymy na specjalnym
odtwarzaczu, na przykład tym zamontowanym w Xbox One S/ Xbox One X. Same
filmy warto kupić na Amazon.de, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.co.uk. Większość
filmów tam ma polską wersję językową, a zakup jest dużo tańszy z pominięciem
rodzimych dystrybutorów.

Czas na kino w domu
Wraz ze zmianą technologii do naszych domów trafiają zupełnie nowe doświadczenia związane z oglądaniem filmów. Duży ekran, dobre nagłośnienie i filmy w najwyższej jakości sprawiają, że seanse stają się przyjemnością. Teraz do tego dochodzą
także transmisje sportowe. Mundial 2018 w Rosji będzie jednym z pierwszych na
świecie dużych wydarzeń, w całości realizowanych właśnie w 4K.
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Miałem przyjemność spotkać się z przedstawicielami firmy Dolby, którzy prezentowali najnowsze
rozwiązania technologiczne z zakresu dźwięku i obrazu. Rozwiązania, które już są wdrażane na
zachodzie i nic nie stoi na przeszkodzie, by trafiły do nas. Liga Angielska w Dolby Atmos, Mundial
w Rosji w HDR – to wszystko moglibyśmy zobaczyć na naszych telewizorach w tym roku, jeśli tylko
będzie odpowiednia wola nadawców.
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Technologiczna zmiana nie jest łatwa, zwłaszcza ta na masową skalę. Choć
w dobie postępu powinna być łatwiejsza, zdaje się, że jest odwrotnie. Wszystko
przez tempo zmian. W końcu nieco ponad dekadę temu pojawiły się pierwsze kanały HD, w 2013 roku zakończył się proces cyfryzacji telewizji naziemnej.
Natomiast tu już czeka na nas nie tylko rozdzielczość 4K, ale też robiąca o wiele
więcej dla jakości obrazu – szeroka paleta kolorów i technologia HDR. Jak celnie
zauważył to John Power z Dolby, mówimy obecnie nie o większej liczbie pikseli,
ale o lepszych pikselach. Do tego dochodzi jeszcze dźwięk obiektowy, czyli Dolby
Atmos lub konkurencyjny DTS:X.
Dolby Atmos i treści 4K z HDR nadawane przez satelitę czy kablówkę nie są technologią kosmiczną. Mogłyby pojawić się w Polsce w każdej chwili. Niektórzy
nadawcy jak nc+ czy Orange dysponują już odpowiednim sprzętem, inni mogliby
udostępnić go swoim klientom niemal w każdym momencie. Na zachodzie to
już działa – w lidze angielskiej ponad 100 spotkań w sezonie realizowanych jest
z dźwiękiem obiektowym Dolby Atmos.

23

AKTUALNOŚCI

Wysoka jakość czai się za rogiem – potrzeba ostatecznych decyzji

Na spotkaniu prezentowano też inne rozwiązania Dolby dla nadawców w tym AC-4, czyli nowy
format kodowania dźwięku dużo skuteczniejszy
i oferujący więcej możliwości niż stosowane AC-3.
Obecnie nadawcy spoczęli na laurach. Patrząc
przez pryzmat nasyconego rynku oraz wyników
finansowych, inwestycje w nowe licencje, technologie, promocję czy edukację klientów są totalnie
nieopłacalne. Szczerze trudno się dziwić, ponieważ
to naprawdę olbrzymie koszty, które w prostej kalkulacji mogą nigdy się nie zwrócić. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że nadszedł czas totalnego przemeblowania na rynku. Nadawcy muszą spojrzeć
sobie w lustro i zauważyć, że już przegrywają.
Nawet jeśli obecnie wyniki finansowe i wszelkie
inne wskaźniki się zgadzają. To nie tradycyjni operatorzy i nadawcy są nośnikiem obecnych zmian.
Teraz zmianę napędza Netflix. Kiedy oni kalkulują,
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czy wejść w nowe technologie Netflix już w niej jest obiema nogami. Produkuje
filmy w 4K z HDR10 i Dolby Vision, a nawet z Dolby Atmos.
Oczywiście to nie oznacza odpływu klientów z dnia na dzień, co więcej kanały linearne pewnie będą jeszcze dostępne przez dekady. Lekceważenie nowych technologii

i zachodzących na rynku zmian prowadzi do zepchnięcia w otchłań i pakowanie się
w tarapaty prędzej, czy później. Zwłaszcza, że w Polsce Netflix na razie wciąż dotarł
jedynie do grupy „wczesnych użytkowników” i ich „naśladowców”. Ta grupa już
zauważa, że można oferować znacznie lepszą jakość obrazu i dźwięku. Przełączenie
się z filmu nadawanego w klasycznej telewizji, na film na Netflixie to jakościowa przepaść. Widać to i słychać nawet na najprostszym sprzęcie audio i wideo.
Wystarczy przestać patrzeć przez pryzmat excela i krótkich okresów. Zmienić
podejście z „nie da się” na „pokażmy, że możemy”. Jakość usług świadczonych
przez nadawców może być lepsza, oferta może być bogatsza. Użytkownicy będą
tego chcieli i będą to doceniać, jeśli im się odpowiednio to zaprezentuje i poda.
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Przykład tej zmiany już widać w kinach. Na razie co prawda w Polsce nie mamy jeszcze sal Dolby Cinema, czy wyświetlaczy Samsung Cinema Display. Jednak raptem
w ciągu czterech lat z jednego kina Dolby Atmos w Polsce obecnie mamy ich 14. Tutaj
zmiany też nie dokonali światowi potentaci. Najpierw w nową technologię zainwestował Helios i Cinema 3D. Dopiero teraz budzą się z letargu Cinema City i Vue.

Ktoś musi zacząć i odważyć się przesunąć dźwignie. Tak było z HD, gdy pojawiła
się telewizja n. Możemy narzekać na to, że to HD nie wygląda tak jak powinno,
ale dzięki pewnej odwadze i entuzjastycznym podejściu do nowych technologii
w pewnym momencie staliśmy się liderem pod względem liczby kanałów HD.
Pozostaje więc pytanie, co dalej, a przede wszystkim czy zobaczymy piłkarzy na
Mundialu w Rosji w 4K HDR i z Dolby Atmos. Jeśli nie teraz to kiedy? W 2020, czy
2022 roku?

26

AKTUALNOŚCI

Rynek telewizorów w Polsce i na świecie – pełno ciekawych danych
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– pełno ciekawych danych
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Koniec roku to okazja do wszelkiej maści podsumowań. Warto więc spojrzeć jak wyglądał
rynek telewizorów. Tym razem jednak nie od strony produktowej, a sprzedażowej.
Lider rynku postanowił pochwalić się swoimi danymi, które świetnie obrazują to co
generalnie dzieje się w świecie telewizorów.
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Tym liderem bez zmian od ponad dekady jest Samsung. Zarówno w Polsce,
jak i na świecie nieprzerwanie sprzedaje najwięcej telewizorów i to za największe pieniądze. Jednocześnie w ostatnich miesiącach pojawiły się liczne
informacje, że producentowi na rynku ekranów premium nie wiedzie się tak
dobrze i jego udziały się skurczyły za sprawą ekranów premium. Jak się okazuje nie jest to prawda. Firma właśnie podzieliła się danymi o swoich udziałach, bazując na badaniach GfK Polonia. To niepodważalne dane, ponieważ
pochodzą wprost z sieci handlowych. Firmy płacą niemałe kwoty, aby dostawać co tydzień takie raporty o sprzedaży swoich produktów. Jednocześnie
te dane rzadko kiedy pojawiają się w sieci, tym bardziej w całości. Tym razem
też niestety mamy do czynienia z danymi tylko od Samsunga.

50,9% rynku dużych telewizorów w Polsce należy
do Samsunga
Ten jednak w okresie styczeń-październik miał 38,1% udziałów w rynku
telewizorów w cenie powyżej 9000 zł, a także aż 42,6% udziałów w rynku
ekranów powyżej 5000 zł. To dużo, patrząc na to jak silna jest konkurencja w segmencie premium obecnie. LG, Sony, Panasonic, to czołowi gracze
z ekranami OLED w tym roku. W całym rynku telewizorów 4K Samsung również ma 38,7% udziałów. Natomiast w przypadku telewizorów o przekątnej
60-cali i większych udziały w pierwszych 10 miesiącach tego roku wynosiły
50,9%. Rok do roku sprzedaż telewizorów powyżej 60 cali wzrosła o 78%.
Ciekawe jest też to, że w 2013 roku telewizory 55-calowe stanowiły jedynie
3% rynku, obecnie jest to już 17%. To twarde dane pokazujące trend. W ciągu
dekady nastąpiło przejście z ekranów 32-calowych do tych większych. Choć
trzeba pamiętać, że w Polsce i tek dużą popularnością cieszą się ekrany
40-50 calowe, co ma oczywiście związek z ceną. Trzeba też pamiętać, że
według danych GUS w 2016 roku, aż 96,4% gospodarstw domowych posiadało telewizor. Niestety nie pamiętam teraz źródła danych, ale statystycz-

Ciekawe jest też to, że w 2013 roku telewizory 55-calowe stanowiły jedynie
3% rynku, obecnie jest to już 17%. To twarde dane pokazujące trend.
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nie na gospodarstwo przypada ponad 1,5 telewizora. To oznacza, że w wielu
domach, wciąż popularne jest posiadanie kilku odbiorników. Rezygnacja
z telewizora w domu to niszowe zachowanie.

Popularność Smart TV w Polsce
Coraz popularniejsze jest za to korzystanie z funkcji Smart. Samsung znów się
chwali swoimi statystykami, ponieważ obecnie liczba podłączanych nowych
urządzeń Smart (telewizorów i dotwarzaczy Blu-ray) do internetu wynosi
ponad 80%. Średnia rynkowa to 67%. Bez konkretnych danych statystycznych Samsung podał nam też liste 10 najchętniej użytkowanych aplikacji. Jest
to YouTube, przeglądarka internetowa, Amazon, HBO GO, player.pl, Netflix,
Filmbox Live, Ipla.pl, Vod.pl oraz TVP VoD.

Rynek globalny
Na świecie według badań GfK i NPD, od stycznia do sierpnia 2017 roku ponad
40% przychodów pochodziło ze sprzedaży telewizorów o przekątnej powyżej
55 cali. Argumentem jest oczywiście wyższa cena takich odbiorników, ale też
rosnący udział w rynku. W Ameryce Północnej ekrany powyżej 55 cali stanowiły w tym okresie 60% udziałów, natomiast te powyżej 60 cali 30% sprzedaży.
Warto zwrócić uwagę też na to, że globalnie wciąż duży odsetek telewizorów
to ekrany FullHD. Telewizory 4K na świecie stanowią dopiero ponad 50% przychodów ze sprzedaży. Lepsze dane są z rynku amerykańskiego, europejskiego
i koreańskiego tutaj to nawet 70%.
Samsung jest też globalnym liderem, jeśli chodzi o przychody ze
sprzedaży telewizorów. Na tego producenta przypadło 34%, to więcej
niż udziały drugiego i trzeciego producenta na rynku łącznie. Te pozycje od lat zajmują odpowiednio LG
i TCL. Jeśli chodzi o ekrany powyżej
60-cali Samsung ma 42% udziały
w rynku. Producent posiada też 44%
udziału w segmencie telewizorów

Na świecie według badań GfK
i NPD, od stycznia do sierpnia
2017 roku ponad 40% przychodów
pochodziło ze sprzedaży
telewizorów o przekątnej powyżej
55 cali. Argumentem jest oczywiście
wyższa cena takich odbiorników, ale
też rosnący udział w rynku.

kosztujących ponad 1500 dolarów
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i 37% w przypadku telewizorów w cenie od 2500 dolarów wzwyż. Dane GfK
wyraźnie przeczą informacją jakie podawał serwis Korea Herald o spadku
udziałów Samsunga do 13% na rynku ekranów premium, producent wciąż ma
kluczową pozycję na rynku.

Rynek soundbarów – w tym roku Polacy kupią
100 000 soundbarów
Samsung w swoich najnowszych informacjach prasowych podzielił się także
bardzo interesującymi danymi dotyczącymi soundbarów. Według szacunków
w tym roku Polacy kupią 100 tysięcy soundbarów. Rok do roku wartość sprzedawanych soundbarów od stycznia do października wzrosła o 30%. To dobra
informacja, ponieważ oznacza, że konsumenci zaczynają kupować wyższe
modele o lepszych parametrach. Ciekawe jest też to, że 89,3% soundbarów
jest kupowanych w tradycyjnych sklepach, a zaledwie 10,7% w sieci. To znowu
dużo mówi o skuteczności sprzedawców, którzy bardzo często zachęcają do
zakupu soundbaru jako dodateku. To już nie jest tak dobra informacja, bo
rzadko kiedy jest to przemyślany wybór.

Komentarz autora
Niestety podane dane nie mówią wiele o konkurencji Samsunga. Raczej większość z nich się takimi informacjami nie podzieli, dla firm są to zbyt newralgiczne dane. Zresztą koreański producent upublicznił naprawdę wiele, ale
też nie wszystko. Podaje te informacje, które są dla niego wygodne. I jest to
całkowicie zrozumiałe. Producenci płacą za badania, by mieć dostęp do wiedzy o konkurencji również. Ale mniejsze firmy już na przykład tych danych
nie mają, ponieważ po prostu je na to nie stać. Dzięki takim badaniom ustala
się ceny, promocje, strategie produktowe na kolejne lata. Kluczowe z powyższych jest silna pozycja Samsunga zarówno w ogólnym rynku, jak i na rynku
ekranów premium. Względnie duża świadomość użytkowników o Smart
TV, a także rosnąca popularność soundbarów. Te 100 tysięcy sztuk w Polsce
w ciągu roku to naprawdę niezły wynik. Wyniki też wyraźnie pokazują, że
kupujemy coraz większe ekrany.
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Bang & Olufsen BeoVision Eclipse
i BeoLab 50 w złotej mosiężnej wersji
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Mimo, że najbardziej luksusowy, to Bang & Olufsen BeoVision Eclipse nie jest najdroższym na
rynku telewizorem. Teraz jednak został praktycznie ozłocony, choć wedle nazewnictwa Duńskiego
producenta jest to kolor mosiądzu. Nowej wersji wizualnej doczekały się też głośniki BeoLab 50.
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BeoVision Eclipse Brass Tone to nowe wydanie pierwszego telewizora OLED
w historii Banga, który zadebiutował na rynku jesienią ubiegłego roku. Jak sama
nazwa wskazuje w tej wersji utrzymany jest on w mosiężnej tonacji. Elementy
w tym kolorze znajdziemy przy soundbarze oraz na nowej specjalnej podstawie.
Kolor mosiądzu zyskał też pilot. Uzupełnieniem tego zestawu są głośniki BeoLab
50 również w tym kolorze. Oczywiście głośniki można też zakupić osobno.
Ceny BeoVision Eclipse zaczynają się od 36 999 zł za 55-calowy wariant, dostępna
jest też wersja 65-calowa. Użytkownik może wybrać nie tylko kolorystykę urządzenia (standard, lub mosiądz) ale też dobrać inną postawę, specjalny odchylany
uchwyt na ścianę oraz jedno z kilku wykończeń osłony głośników soundbara.
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W przypadku BeoVision Eclipse
Duńczycy podeszli do konstrukcji
inaczej niż w przeszłości. Panel OLED
jest nie tylko dostarczony przez LG
Display, ale jest właściwie telewizorem LG, krewniakiem modelu W7. Na
pokładzie znajdziemy więc system
WebOS. Bang & Olufsen zajął się natomiast konstrukcją soundbara, który
robi niesamowite wrażenie i działa
też praktycznie niezależnie od telewizora, także przy wyłączonym ekranie.
Natomiast na telewizorze znajdziemy
dedykowaną sekcję w menu umożliwiającą konfigurację soundbara.
Mosiężny BeoVision Eclipse z pewnością znajdzie swoich entuzjastów. To
produkt z najwyższej półki, ociekający
wręcz luksusem.
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Mundial w 4K w Orange dla wszystkich
posiadaczy Orange TV bez opłat
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Wiedzieliśmy już, gdzie zobaczymy mundial, nie wiedzieliśmy do tej pory na jakich warunkach.
Zarówno w nc+, jak i w Orange TV dostępne będą wszystkie mecze mundialu, czyli oba kanały
TVP 4K i Canal+ 4K Ultra HD. W Orange skorzystają z tego wszyscy, którzy posiadają odpowiedni
sprzęt i nie poniosą za to dodatkowych opłat.
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Jeśli posiadacie ofertę Orange z światłowodem i dekoderem 4K Samsunga to
zobaczycie mundial w 4K bez żadnych dodatkowych opłat nawet jeśli nie macie
wykupionego pakietu z Canal+. To świetna oferta tam, gdzie jest dostępny światłowód Orange. Zwłaszcza, że jest to równoznaczne z dostępem do Mundialu
w 4K dla 120 tysięcy abonentów. Tyle urządzeń Samsung ICU 100 4K UHD jest
w domach klientów Orange.

W przypadku nc+ sytuacja wygląda nieco gorzej. Tam, aby obejrzeć mundial w 4K
nie tylko trzeba posiadać ultrabox+, ale też paczkę kanałów Canal+. Można też
zamówić jednorazowo dostęp do TVP 4K i Canal+ 4K Ultra HD za 99 zł. Przy czym
zakładam, że większość klientów decydowało się do tej pory świadomie na zakup
oferty z Ultrabox+ lub wymianę na ten dekoder i korzysta z oferty Canal+.
Na razie na temat dostępu do mundialu w 4K milczą kablówki i prawdopodobnie
nic w tej materii nie zmieni się w najbliższych dniach. Także TVP nie podała jeszcze szczegółowych informacji o dostępie do spotkań mundialu w sieci, ale nie
spodziewałbym się tu wyższej rozdzielczości niż HD.
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Aplikacja player wreszcie na Android TV
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Rok 2018 śmiało można nazwać rokiem ważnych zmian na rynku telewizyjnym. Koniec stagnacji,
każdy walczy o klienta. Mamy teraz kolejny tego przykład. Właśnie dziś tj. 17.05.2018 debiutuje
aplikacja player (player.pl) dla urządzeń z Android TV. Pozostaje czekać tylko na wersję dla Apple TV.
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Dziś w Warszawie ma miejsce uroczysta premiera telewizorów Philips na rok 2018.
Modele widzieliśmy już w Amsterdamie, a w aktualnym numerze iMagazine
możecie przeczytać nawet recenzję modelu OLED873. Wydarzenie łączy to jednak ze sobą także premierę aplikacji player w wydaniu na Android TV. Aplikacji
długo oczekiwanej i takiej, której nieobecność sprawiała, że telewizory z Android
TV w Polsce były nieco wybrakowane.
Teraz się to zmienia. Ja już na telewizorze w domu zainstalowałem aplikację
z Google Play i „przeklikałem się” przez nią. Na razie niestety jest strasznie słabo
pozycjonowana, zresztą nazwa może wydać się dość dziwna – player (Android

TV). Pobierzemy ją zarówno na telewizory z Android TV, jak i przystawki takie jak
Nvidia Shield, czy Xiaomi mi box 4K. Co ważne jest to pełnowartościowa aplikacja,
bardzo podobna stylistycznie do interfejsu z tabletów, czy strony www. Możemy
nie tylko oglądać treści dostępne za darmo, ale też korzystać z oferty abonamentowej i na przykład dostępu do treści nc+ (canal+), czy HBO. Zupełnie więc nie
potrzebujemy kablówki czy platformy satelitarnej, większość kanałów telewizyj-
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nych uzyskamy z aplikacji. Dostęp do kanałów Polsatu możemy mieć z poziomu
Ipli, ewentualnie też korzystać z telewizji naziemnej.
Tym samym najnowsza odsłona player.pl dostępna jest na wybranych telewizorach Samsung, LG i od dziś Philips, Sony, TCL z Android TV, do tego dochodzą
jeszcze przystawki oparte o system Google’a. Brakuje w tej chwili wsparcia dla
konsol oraz Apple TV. Wedle zeszłorocznych zapowiedzi w tym roku wersja na
Apple TV powinna pojawić się na rynku.
To bardzo ważne dla samej pozycji telewizorów z Android TV na rynku. Do tej pory
na przykład mimo dobrych telewizorów Sony i Philipsa w ofercie, często rekomendowałem produkty chociażby Samsunga ze względu na bogatą kolekcję aplikacji
VOD. Teraz sytuacja się polepsza. A moje doświadczenia z tegorocznymi modelami
Philipsa i Sony pokazują, że Android TV na nich działa już naprawdę płynnie, czego
niestety nie można powiedzieć o większości modeli, nawet z roku ubiegłego.
Oto kilka kluczowych wydarzeń, jakie nastąpiły w ostatnim czasie na polskim rynku:
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• jesień 2017 – player.pl wprowadza ofertę z nc+
• jesień 2017 – nc+ wprowadza dekoder ultrabox+ ze wsparciem dla 4K i przeprowadza pierwsze transmisje
• jesień 2017 – Orange wprowadza Eleven Sports 4K
• wiosna 2018 – zapowiedź mundialu w 4K; start kanałów TVP 4K i Canal+ 4K
• wiosna 2018 – zapowiedź nowych kanałów sportowych dla Ligi Mistrzów
w Cyfrowym Polsacie z wyższą jakością obrazu, choć nie 4K
• wiosna 2018 – HBO GO wreszcie dostępne bez dodatkowego abonamentu
• wiosna 2018 – Player.pl na systemach Samsung Tizen, LG WebOS oraz teraz
Android TV
• wiosna 2018 – zgoda UOKiK na przejęcie udziałów w Netia przez Cyfrowy Polsat

Do tych wydarzeń dochodzi jeszcze gama nowych telewizorów z ciekawymi
opcjami i mamy obraz rynku, który zdecydowanie obudził się ze stagnacji.
Oczywiście jednym ze sprawców tego zamieszania jest Netflix, który cieszy się
coraz większą popularnością także w Polsce. Zmieniają się zwyczaje widzów,
zmieniają się ich potrzeby. Jedną z takich zmian będzie pojawienie się sprzętu od
player+ będącego alternatywą dla tradycyjnego dekodera. Ma to być box podłączany jedynie do sieci, prawdopodobnie oparty o Android TV.
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Francuski Canal+ oferuje Apple TV 4K
zamiast dekodera
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Francuski Canal+ zamiast tradycyjnego dekodera przygotował opcje w której znalazło się
Apple TV 4K. Zarówno kanały linearne, jak i pozycje VOD można oglądać w dedykowanej aplikacji.
Rozwiązanie wydaje się być świetnym pomysłem, który już dawno mogły zostać wdrożony także
u naszych lokalnych operatorów.
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Różnice technologiczne w telewizji w różnych krajach są naprawdę spore.
Niektóre rozwiązania przyjmują się tylko w danym regionie, w innych nawet
nie są wdrażane. Na przykład w Wielkiej Brytanii dużą popularnością cieszył się
czerwony przycisk dający dostęp do dodatkowych materiałów podczas oglądania danego programu albo opcja oglądania Formuł 1 z wielu kamer. W tej chwili
w Polsce i we Francji oferowany jest przez Grupę Canal+ identyczny dekoder 4K,
jednak zupełnie różni się interfejs tych urządzeń. Platforma Horizon w UPC zadebiutowała dużo później niż w Holandii. Takie przykłady można mnożyć.
Jest jednak szansa, że w przyszłości inni operatorzy pójdą za Canal+, którego
pomysł jest naprawdę fajny. Francuski nadawca nawiązał współpracę z Apple
i teraz rozpoczyna oferowanie Apple TV w ramach abonamentu. Do abonamentu
za dostęp do danego pakietu doliczana będzie opłata 6 euro miesięcznie jako
ryczałt za ATV 4K. Nabywcy otrzymują pełno wartościowe Apple TV, plus oczywiście aplikacje MyCanal w której mają dostęp do standardowych kanałów na żywo
oraz treści VOD. Prosto i wygodnie, a operator właściwie nie musi troszczyć się
o urządzenia, jedynie musi dbać o aplikacje.
Brakuje takiego rozwiązania w Polsce zarówno jeśli chodzi o Apple TV, jak i Smart
TV. Teoretycznie najbliżej tego jest player.pl. Możemy korzystać z player.pl na telewizorach LG i Samsunga, gdzie mamy dostęp zarówno do kanałów na żywo, jak
i treści VOD. Jednak to wciąż wymaga usprawnień.
Eksperyment francuskiego Canal+ może zaowocować podobnymi rozwiązaniami
na całym świecie. Mam nadzieje, że także u nas wreszcie pojawią się lokalne aplikacje na tvOS. Wciąż brakuje zarówno player.pl, jak i ipla. Według wcześniejszych
zapowiedzi player.pl powinien pojawić się jeszcze w tym roku na Apple TV.
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JBL Link Bar – pierwszy soundbar
z Android TV i Google Assistant
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Tuż przed Google I/O zostało zaprezentowane jedno z bardziej nietypowych urządzeń
napędzane przez rozwiązania Google’a. Wkrótce w sklepach pojawi się soundbar
JBL Link Bar – będzie to pierwszy soundbar z Android TV oraz wbudowanym asystentem
Google’a. JBL Link Bar zapowiada się na bardzo ciekawą propozycję dla tych,
którzy chcą „usmartowić” swój telewizor podnosząc przy tym jakość dźwięku.
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Moja opinia o Android TV jest co najmniej mie-

jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy mają

szana. Tegoroczne telewizory znacząco go

starsze telewizory i chcą je ubogacić o funkcje

poprawiły – w Sony XF90, czy ekranie Philips

smart i jednocześnie lepszy dźwięk. Czy także

OLED873 działa już naprawdę bardzo spraw-

dla tych, którym nie odpowiada obecna plat-

nie. Niestety też jest lekko przestarzały. Wczoraj

forma Smart TV w telewizorze i również potrze-

Google prezentował Androida P, tymczasem

bują lepszego dźwięku z soundbara.

w telewizorach na razie mamy Androida 7.0
Nougat. W wersji Oreo Android TV doczekał się

Ciekawe jest również to, że tego typu sprzęt poja-

odświeżonego, uproszczonego interfejsu.

wia się właśnie od JBL. JBL to marka firmy Harman,
która jest częścią Samsunga. Jak widać firmy dzia-

JBL Link Bar działa właśnie pod kontrolą Android

łają dość niezależnie i na razie nie ma ruchów na

TV Oreo (a być może i nowszego), ma też wbu-

celu ich szerszej integracji. W przypadku rynku

dowanego Google Assistanta, który działa nie-

RTV, Samsung omija Android TV na rzecz roz-

zależnie od Android TV. Dzięki HDMI CEC można

woju własnego systemu Tizen. Tymczasem JBL

włączać lub wyłączać telewizor i inne urządzenia

zaskoczył tym nietypowym soundbarem. Pomysł

właśnie za pomocą komend „Okay Google”. Gdy

wydaje się bardzo ciekawy. To kolejny produkt JBL

nie korzystamy z telewizora, soundbar JBL spokoj-

z asystentem Google’a – wcześniej w ofercie poja-

nie działa jako salonowy głośnik, także w ramach

wiła się seria głośników JBL Link, a także słuchawki

systemu multi-room (przez Chromecasta).

JBL Everest. Także portolio soundbarów JBL jest
bardzo szerokie, więc JBL Link Bar jest po prostu

Na razie nie znamy ceny i dostępności JBL Link

jednym z wielu sprzętów, które można wybrać, by

Bar, a nawet szerszej specyfikacji. Wydaje się, że

wzbogacić dźwięk w telewizorze.
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Gorąca wiosna w telewizji – Super HD,
TVP 4K, TVP Sport HD i promocja MUX-8
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Wyjątkowo gorącą wiosnę mamy w świecie polskiej telewizji. Istne ożywienie, którego nie było
widać w ostatnich latach. Polsat zapowiada pseudo innowacje, TVP wejście w 4K i kanał TVP Sport
HD w telewizji naziemnej. Natomiast po dwóch latach wreszcie MUX-8 będzie promowany.
Na wszystkim powinniśmy zyskać my – widzowie.
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Wielu mawia, że tradycyjna telewizja nie ma racji bytu, że już jest martwa.
Rzeczywistość jest nieco inna. Telewizja współcześnie nie należy do innowatorów,
próżno tam szukać wyznaczania trendów. Chociażby dlatego, że rynek ten jest
nasycony, a jednocześnie dla wielu firm bardzo lukratywny. Skoro coś działa od
lat, to po co to zmieniać – oczywiście to bardzo zgubne podejście, które prędzej
czy później zwiastuje katastrofę. Jedną z takich katastrof jest ramówka głównych
stacji telewizyjnych, tworzona często pod najmniej wymagające gusta. Przykłady
Hipnozy w TVN, czy TVP INFO najlepiej temu dowodzą. Na szczęście też widać
pewne ożywienie, które spowodowane jest internetem, zmianami technologicznymi i nową konkurencją oraz rotacją w prawach sportowych.
Prawa do piłkarskiej Ligi Mistrzów trafiły do Cyfrowego Polsatu – ten oczywiście
tworzy pod te treści dodatkowe, płatne kanały. To biznes, prywatny nadawca
i cóż, ma do tego prawo. Gorsze jest jednak traktowanie widzów jako naiwniaków,
którym można wmówić rewolucje w postaci „Super HD” – czyli podwyższonego
bitrate’u. Pisałem już wcześniej, ale powtórzę raz jeszcze – coś takiego jak Super
HD nie istnieje, a to, co chce zaproponować Cyfrowy Polsat, powinno być standardem od ponad dekady. Właściwie klienci powinni, wręcz żądać zwrotu pieniędzy
za lata ubiegłe, ponieważ wiele kanałów HD jest HD wyłącznie z nazwy. Wszystko
przez gigantyczną kompresje. Teraz dobre jakościowo HD nazywa się Super HD
– choć przy transmisjach sportowych powinno być to oczywistością.

Pisałem już wcześniej, ale powtórzę raz jeszcze – coś takiego jak
Super HD nie istnieje, a to, co chce zaproponować Cyfrowy Polsat,
powinno być standardem od ponad dekady.

Ciekawie dzieje się także w TVP. Ta będzie próbować uzyskać wyśmienite wyniki
oglądalności podczas zbliżającego się mundialu. Mundial będzie nadawany
w HD, a także w 4K. Na razie jednak nie wiadomo, gdzie poza Orange pojawi się
kanał TVP 4K i które spotkania będą na nim transmitowa. Warto też zaznaczyć,
że tu też jest sporo znaków zapytania co do jakości – w końcu 4K to nie tylko
rozdzielczość, ale też szeroka paleta kolorów, HDR, nie wspominając o nowych
formatach dźwięku. Do tego jednak fakt, że to telewizja publiczna, to dostęp do
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kanału powinien być zapewniony jak najszerzej – ograniczanie się do jednego
operatora to wyklucza.
Inną ważną wieścią z TVP jest pojawienie się najprawdopodobniej TVP Sport HD
w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Na MUX-8 na TVP od dwóch lat czeka
miejsce na nowe kanały, które już dawno powinno zostać zajęte. Na razie TVP
musi dogadać się z Emitelem, co do opłat za nadawanie, a także co do praw sportowych, które mogą być w eterze.
Jeśli TVP Sport HD pojawi się w MUX-8 to jednocześnie układ sił na rynku telewizyjnym może zostać lekko przestawiony. W ramach MUX-8 nadawane są już od
końca 2016 roku cztery kanały – Metro, WP, zoom tv, nowa tv. Do tej pory nie cieszą się one dużą popularnością. Do tego stopnia, że w między czasie doszło także
do przetasowań, jeśli chodzi o właścicieli tych telewizji. MUX-8 nie ma tak mocnego pokrycia zasięgiem jak pozostałe multipleksy cyfrowej telewizji naziemnej,
wymaga też często przestawienia, a nawet wymiany anten. Przede wszystkim
wymusza ponowne wyszukanie kanałów co zwłaszcza dla osób starszych jest
mało znanym faktem. MUX-8 zadebiutował bez większych akcji promocyjnych,
kampanii edukacyjnych, bez wsparcia ze strony dużych nadawców i publicznego
nadawcy. To wszystko sprawiło, że wyniki kanałów są naprawdę marne. Teraz
może się to zmienić – darmowy kanał sportowy TVP w HD wraz z kampanią informacyjną w TVP będzie jedną z tych zmian. Dodatkowo właśnie ruszyła kampania
Emitela zorganizowana wspólnie z zoom tv, WP i Metro. W kampanii promującej
MUX-8 bierze udział aktor Cezary Żak. To pierwsze poważne działania mające
zachęcić do odnalezienia tych kanałów, które są w eterze od blisko dwóch lat.
Dzieje się w świecie telewizji nad Wisłą, a zapewne będzie się dziać jeszcze więcej.
Co ważne, to zmiany ku lepszemu w podejściu do widza, w podejściu do jakości
obrazu. Miejmy nadzieje, że jeszcze więcej będzie zmian technologicznych, ale
także odbije się to na ofercie cenowej i programowej – tak aby oferta telewizyjna
mogła agresywniej konkurować czy uzupełniać Netflixa i inne serwisy streamingowe. Dla mnie to właśnie nie Netflix uzupełnia telewizje, ale telewizja jest uzupełnieniem Netflixa i HBO GO i to często właśnie o treści sportowe, czy programy
ze stacji owartych.
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Super HD – nowy standard dla transmisji
Ligi Mistrzów w Cyfrowym Polsacie
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Wciąż trwa jeszcze Liga Mistrzów 2017/2018, tymczasem Cyfrowy Polsat zdradza szczegóły
transmisji w następnym sezonie. Od sezonu 2018/2019 przynajmniej przez 3 lata, transmisje będą
na nowych kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2. Co ciekawe
na tę okoliczność Polsat wymyśla nowy „standard” nadawania, który określa jako Super HD,
mający być czymś pomiędzy HD, a 4K.
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Na kanałach Cyfrowego Polsatu w kolejnych trzech latach będzie można obejrzeć 1029 meczów na żywo. Będzie to możliwe między innymi dzięki wprowadzeniu dwóch godzin rozgrywania spotkań. Od sezonu 2018/2019 część spotkań
będzie rozgrywana o 18:55, a część o 21:00. Do tej pory wszystkie mecze zaczynały się o 20:45. Część spotkań pojawi się na kanale otwartym, ale wszystkie
będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz na dodatkowych antenach uruchamianych na potrzeby wybranych spotkań. Na kanałach premium nie będą emitowane reklamy. Kanały na pewno będą dostępne
w Cyfrowym Polsacie, będzie można też wykupić je w ramach serwisu Ipla,
zostanie też przygotowana oferta dla klientów sieci Plus. Oferta też powinna trafić do wybranych operatorów kablowych, nie wiadomo co z nc+. Szczegóły, jeśli
chodzi o opłaty i dostępność mają pojawić się w kolejnych tygodniach.

Technologia „Super HD”
Najciekawsza jest jednak zapowiedź wprowadzenia Technologii Super HD.
Oczywiście takowa technologia nie występuje jako światowy standard. W ten
sposób Cyfrowy Polsat chce promować wykorzystanie większego bitrate’u do
pokazywania Ligi Mistrzów. To dobra wiadomość, ponieważ będziemy mogli
cieszyć się lepszą jakością, a zarazem nie oznacza to przechodzenia na dekodery
4K, co by było szczególnie kosztowne. Jednocześnie Cyfrowy Polsat zakłada, że
będzie prowadził testy 4K także związane z transmisjami Ligi Mistrzów.
Tylko w rzeczywistości Super HD powinno być od zawsze obowiązującą jakością dla kanałów HD. Niestety operatorzy oszczędzają na paśmie, zaniżając
przepustowość kanałów na czym cierpi jakość i w ten sposób kanały HD mają
mało wspólnego z prawdziwymi walorami HD. Teraz robi się z tego dodatkowy
zabieg marketingowy, gdy w wielu krajach od lat filmy i spotkania sportowe są
nadawane z dużo wyższą przepustowością niż u nas. Przy okazji Cyfrowy Polsat
nic nie wspomina o dźwięku.
Czekamy na szczegóły oferty i z pewnością na jesieni będzie okazja do zweryfikowania tej super jakości.
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Nowa reklama Sony Bravia zwiastuje
powrót firmy do formy
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Telewizory LCD od Sony są już dostępne na sklepowych półkach, a lada moment zadebiutuje
OLED AF8. To właśnie ten ekran ma być tegorocznym numerem jeden Japończyków. To właśnie
jemu firma poświęciła też najnowszy spot promocyjny. Nowa reklama Sony Bravia przypomina
o powrocie marki do formy sprzed lat.
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Tegoroczne telewizorowe nowości debiutują później niż w latach ubiegłych,
wiele z nich zapowiada się nad wyraz ciekawie. Szczególnie dlatego, że mamy
do czynienia z dojrzałymi technologiami. Nowe produkty to dopracowane wersje modeli zeszłorocznych. Tak jest u każdego z liczących się graczy. LG, Sony,
Panasonic i Philips prezentują odświeżone modele ekranów OLED i LCD, Samsung
ekrany LCD w tym telewizory określane jako QLED. Nowe serie zamiast rewolucji,
wnoszą dopracowanie i korzystniejsze ceny już na starcie. Wedle doniesień, Sony
AF8 zadebiutuje w sklepach za mniej niż 10 tysięcy złotych. Rok temu model Sony
A1 startował od ceny 14999 zł. Różnica jest więc znacząca. AF8 w sklepach pojawi
się 23 kwietnia, wkrótce ruszy też medialna promocja tego modelu.

W ostatnich latach reklamy Sony Bravia były praktycznie niezauważalne, zresztą
trochę jak same telewizory Sony. Japończycy odsunęli się w cień. Na szczęście zarówno tegoroczne nowości, jak i nowa reklama sugerują, że firma nie da
o sobie zapomnieć. Nowe modele mają dość rozsądną pozycję cenowo, pierwsze
testy wypadają bardzo obiecująco. Wreszcie jest też klip, który może nie zapada
szczególnie w pamięć, ale robi dobre wrażenie i jest efektowny.
Spot w reżyserii Bena Tricklebanka powstał w agencji DDB Berlin. Materiał filmowy 4K HDR, na którym ciemny las zmienia się w olśniewający krajobraz, nakręcono w Nowej Zelandii przy użyciu różnych kamer, w tym Sony F55 CineAlta.
W reklamie znalazł się też utwór „Leave a Light On” Toma Walkera.

50

AKTUALNOŚCI

Nowa reklama Sony Bravia zwiastuje powrót firmy do formy

O nowej reklamie Sony nie pisałbym, gdyby nie przeszłość. W 2006 roku Sony
zaprezentowało spot „Bouncy Balls” promujący telewizory Bravia. Uważam, że
to jedna z najbardziej zapadających w pamięć reklam w historii. Kolorowe kauczukowe piłeczki odbijające się po ulicy San Francisco wyglądały genialnie, a najlepsze jest to, że realizując spot rzeczywiście wypuszczono 250 tysięcy piłeczek.
Reklama została doceniona między innymi w Cannes.

Przyznam się, że 4 lata temu czekałem na smutną wiadomość o pożegnaniu się
Sony z rynkiem telewizorów. Nowe modele nie były udane, sprzedaż ich też nie
wyglądała różowo. Później zobaczyliśmy topowy model ZD9, a w roku ubiegłym
udane serie A1, XE93, XE90. Tegoroczne modele również do takich należą. Nawet
XF85 z matrycą IPS wypada nieźle. Gdyby nie kapryśny Android TV, byłoby fantastycznie. Nowa reklama jest dowodem na to, że zadyszka się skończyła i nowe
modele, to nie jest propozycja jedynie dla zagorzałych fanów marki.
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Kino przyszłości będzie miało wyświetlacz
– wrażenia z Samsung Cinema Display 3D
PAW E Ł O KO P I E Ń
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Zwieńczeniem targów ISE 2018 była dla mnie prezentacja pierwszego LEDowego ekranu kinowego
wspierającego 3D. Do tej pory o Samsung Cinema Display wyłącznie czytałem, a następnie pisałem.
Teraz zobaczyłem ten ekran na własne oczy i powiem krótko – dni projektorów są policzone także
w kinie. Wysokiej jakości obraz wreszcie zawitał do sal kinowych.
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Samsung Cinema Display to właściwie uśmier-

nadal tak jasno i dobrze jakościowo, jakbyśmy

cenie kina jakie znamy do tej pory. Koreański

ich nie mieli na swoim nosie.

producent zrywa z projektorami i zastępuje
je specjalnymi modułowymi wyświetlaczami

Tym wyświetlaczem „jarałem się” od roku

o dużej jasności, a przede wszystkim zgodnością

i widząc na żywo twierdzę, że całkiem słusznie.

z odwzorowaniem kolorów DCI i kinową roz-

Cinema Display zmieni kina. Filmy nie zawsze

dzielczością. Od ubiegłego roku w paru lokali-

będzie trzeba oglądać w pełnym zaciemnieniu,

zacjach w Azji (lada moment także w Szwajcarii)

przestrzeń techniczna może zostać znacznie

działają pierwsze kina oparte o tą technologię.

zmniejszona, w końcu nie potrzeba pomieszcze-

To ekrany o 10 metrach szerokości i kinowej roz-

nia na projektor. Przede wszystkim też łatwiej

dzielczości 4K.

będzie uzyskać lepszej jakości obraz, o który tak ciężko

Natomiast na ISE byłem jednym z nielicznych dziennikarzy
na świecie, który uczestniczył
w pierwszych zamkniętych
pokazach mniejszego ekranu
o rozdzielczości 2K i szerokości 5 metrów. Wyróżniało go
też wsparcie dla technologii

w obecnych salach kinowych,

Zastąpienie projektora
wyświetlaczem sprawia, że
mamy dużo wyższą jasność
ekranu, lepszy kontrast,
czerń.

mimo że często znajdują się
tam dobre projektory.
Co ważne Samsung intensywnie pracuje nad sprzedażą tej
technologii. Stara się uruchamiać kolejne sale kinowe na

3D. Ta co prawda w domo-

całym świecie. Nie zdziwię się,

wym zaciszu lekko umarła,

jeśli jeszcze przed 2020 rokiem

jednak w kinie wciąż ma się całkiem nieźle

taka sala zawita nad Wisłę. Jest to też, kolejny punkt

i nadal wydawane są kolejne filmowe tytuły

styczny Samsunga i Harmana. Zakup Harmana

z wsparciem dla trójwymiaru.

był bardzo przemyślany w automotive, na rynku
konsumenckim audio i w wielu innych miejscach

Zastąpienie projektora wyświetlaczem spra-

widać efekt synergii obu firm. W przypadku kin

wia, że mamy dużo wyższą jasność ekranu,

– Samsung sprzedaje jednocześnie nie tylko sam

lepszy kontrast, czerń. Trudno jest to porów-

wyświetlacz, ale też system dźwiękowy JBL.

nać do tego, co widzimy w większości sal
kinowych, ponieważ większość kin ogranicza

Projektory nie odejdą z kin i ogólnej przestrzeni

jasność lampy w celu wydłużenia jej żywotno-

z dnia na dzień. Co więcej, zapewne czeka nas

ści, a tym samym obniżenia kosztów. Różnica

jeszcze kilka momentów przełomowych w tej

jest szczególnie widoczna przy 3D. W przypadku

kategorii. Ich rola jest jednak znacząco margina-

Samsung Cinema Display 3D ta jasność była

lizowana za sprawą coraz większych, tańszych,

tak wysoka, że zakładając aktywne okulary jest

doskonalszych wyświetlaczy.
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Telewizory OLED stanowią niecały procent
sprzedaży wszystkich telewizorów na rynku
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Gdy odwiedzamy sklepy wydaje się, że telewizorów OLED jest już naprawdę sporo. Podobnie
sprawa wygląda, jeśli chodzi o prezentowane nowości. Tymczasem światowy rynek telewizorów
OLED wypada nad wyraz skromnie. Za to lider jest jeden LG – to niekwestionowany król
telewizorów OLED.
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Według Digitimes w zeszłym roku sprzedano 2 miliony telewizorów OLED, w tym
roku sprzedaż ma być o 50% większa i sięgnąć 3 milionów egzemplarzy na całym
świecie. Liderem oczywiście jest LG, który odpowiada za 75% udziałów w rynku,
czyli 1,5 miliona telewizorów. Drugim liczącym się graczem jest Sony z ponad 200
tysiącami sprzedanych ekranów. Pozostałe 300 tysięcy egzemplarzy to modele
od Panasonica, Philipsa, Loewe, Bang&Olufsen i wielu innych firm. Generalnie jednak wszystkie panele do sprzedanych telewizorów pochodzą i tak od LG Display.
Według prognoz w 2018 roku udziały LG Electronics sprzeda 2 miliony telewizorów OLED, Sony pół miliona, a reszta producentów kolejne pół miliona.
Przyznam się, że dane te mnie samego nieco zaskoczyły. Spodziewałem się
poziomu nieco wyższego, bliższego 5, a nawet 10 milionów egzemplarzy. Biorąc
pod uwagę spadek cen i masową obecność ekranów. Jednocześnie też Digitimes
należy do dość wiarygodnego źródła – to medium działające od 1998 roku skupione na raportowaniu sprzedaży komponentów w branży elektronicznej.
Skala ekranów OLED nie jest duża, co pokazuje, że generalnie na rynku dominują
tańsze telewizory. Mimo drastycznego spadku cen telewizorów OLED przez ostatnie 5 lat, wciąż trzeba zapłacić sporo za ekran OLED. Do tego należy dorzucić konkurencje w postaci większych ekranów LCD w podobnych lub niższych cenach.
Dla porównania 2 miliony egzemplarzy to tyle, ile mniej więcej sprzedaje się
wszystkich telewizorów w Polsce w ciągu roku. Natomiast na całym świecie
w ubiegłym roku sprzedało się ponad 210 milionów telewizorów. Oznacza to, że
telewizory OLED stanowią na razie niecały procent rynku.
Na chwile obecną OLED zapewnia najwyższą możliwą jakość czerni podczas filmowych seansów, rewelacyjny kontrast, gorzej od topowych ekranów LCD radzą
sobie jednak z jasnością, zwłaszcza jeśli chodzi o HDR. Mają też skłonność do
wypalania się, choć większość dostępnych ekranów posiada mechanizmy zapobiegające temu zjawisku. Świadomie użytkując taki telewizor nie powinniśmy
doprowadzić do wystąpienia takiego zjawiska. Ekrany OLED mają wiele zalet, dlatego warto przyglądać się ich najnowszym wersją od Philipsa, Panasonica, Sony
czy LG. Ten ostatni zapowiedział nawet, że ThinQ – wirtualny asystent w nowych
modelach będzie komunikował się w języku polskim.
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Oglądaj Netflixa, nc+GO i wiele innych
usług jak w domu, będąc zagranicą
– nowe rozporządzenie UE już weszło w życie
PAW E Ł O KO P I E Ń

fot. Paweł Jońca
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Latem ubiegłego roku dzięki działaniom Unii Europejskiej otrzymaliśmy praktycznie „zniesienie”
roamingu w krajach Unii. Od początku kwietnia natomiast, możemy cieszyć się z likwidacji
blokad regionalnych. Na razie jest to rozwiązanie częściowe, dobre na wakacjach. Idealnie byłoby,
gdybyśmy doczekali się wspólnego rynku usług cyfrowych – do tego daleka droga.
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Od pierwszego kwietnia w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2017/1128 dotyczącego transgranicznego przenoszenia na
rynku wewnętrznym usług online. Dzięki temu korzystać z płatnych usług możemy
w całej Europie. Dotychczas na przykład nie było szans na uruchomienie większości
treści z player.pl, czy Ipla zagranicą. Natomiast w przypadku Netflixa od razu pojawiały się treści z danego regionu i znikały polskie napisy. Teraz podróżując po całej
Unii Europejskiej zawsze mamy dostęp do tych samych treści co w Polsce. Oznacza
to, te same utwory w Apple Music, czy Spotify. Jednocześnie, aby korzystać z danej
usługi trzeba potwierdzić, że jest się rezydentem danego kraju. Ponadto w przypadku darmowych usług, czyli na przykład YouTube’a, czy seriali z reklamami na
player.pl operatorzy mają dowolność i nadal mogą ograniczać dostęp do tych treści.
To świetna wiadomość dla osób podróżujących po Europie i pragnących mieć
dostęp do ulubionych treści. Szczególnie ciekawie to wygląda w przypadku
takich usług jak nc+GO. Do tej pory serwis przestawał działać, gdy przekraczaliśmy granicę. Teraz będzie można swobodnie cieszyć się na przykład meczami
z polskim komentarzem podczas wakacyjnego wyjazdu. Dzieciaki nie przegapią
ulubionej bajki na MiniMini+ itd.
Jednocześnie, wciąż nie ma mowy o swobodzie użytkowania usług z innych
krajów i jednolitej ofercie w całej Unii. Nadal treści w serwisie Netflix są różne
w zależności od kraju. Niemcy będąc w Polsce zobaczą w serwisie inną ofertę
niż my i na odwrót. Tymczasem idealnie byłoby, gdyby w całej Unii usługi były
jednakowe i równie swobodny byłby dostęp do napisów. Z usługi nc+GO, czy
player.pl legalnie nie mogą skorzystać Polacy mieszkający na stałe zagranicą.
Natomiast w Polsce nie możemy swobodnie wykupić dostępu do usług, których u nas nie ma. Problemem są tu przede wszystkim różne prawa licencyjne,
w każdym kraju sprzedawane oddzielnie. Unijni urzędnicy pracują cały czas nad
zmianą sytuacji, ale na razie efektów nie widać.
To kolejny profit wynikający ze wspólnotowego rynku. Zeszłoroczne zmiany
w Roamingu znacząco ułatwiły pracę i rozrywkę podczas europejskich podróży.
Wkrótce będziemy świadkami wejścia w życie innego ważnego rozporządzenia znanego szerzej jako RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dzięki
niemu jako użytkownicy zyskamy łatwiejszy dostęp do wglądu w nasze dane, a jednocześnie ma być zapewniona ich lepsza ochrona.
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Soundbar dobry na wszystko
– Samsung HW-N650
PAW E Ł O KO P I E Ń
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Soundbary stanowią dziś kluczowe uzupełnienie telewizora. To doskonały sposób na uzyskanie
satysfakcjonującego dźwięku w salonie, bez plątaniny kabli i skomplikowanej obsługi. HW-N650
to najnowsza propozycja Samsunga, którą producent przeznacza szczególnie dla graczy. Z zakupu
będą zadowoleni jednak także nabywcy o innych preferencjach.
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Coraz smuklejsze telewizory nie są w stanie zaoferować nam wystarczającej
jakości dźwięku. Dlatego warto pomyśleć o zakupie soundbara lub zestawu kina
domowego. Druga opcja jest zarezerwowana dla prawdziwych fanów dźwięku,
którym niestraszne są przewody oraz krzywe spojrzenia sąsiadów. Tymczasem
soundbar nie zabiera zbyt dużo miejsca, gra głośno, czysto i dosadnie, ale też
nie sprawia, że po przeciwnej stronie ulicy drgają kieliszki w kredensie i spada
tynk ze ścian. To dobrze rozumiany kompromis. Decydując się na soundbar
w połączeniu z telewizorami takimi jak QLED, otrzymujemy kompletne doznania
pod względem dźwięku i obrazu. Dźwięk jest istotną częścią filmu, serialu czy
gry, dlatego właśnie warto zadbać o te doświadczenia w domowym zaciszu.
Jedną z tegorocznych nowości jest model HW-N650 od Samsunga. Ten soundbar ze średniej półki, który na starcie kosztuje 1999 złotych. To dość standardowo wyglądająca grajbelka oraz bezprzewodowy subwoofer. Zastanawiając
się nad zakupem soundbara, warto szukać modeli, które mają właśnie ten głośnik niskotonowy w zestawie. Dobry bas jest tym, czego szczególnie brakuje
telewizorom i nie jest w stanie oddać tego mały głośnik. Dzięki temu, że jest
bezprzewodowy, możemy go schować gdzieś w rogu pokoju, a i tak w filmie
będziemy mieć wrażenie, że jesteśmy w samym centrum akcji. Soundbar natomiast możemy zarówno postawić na szafce, jak i powiesić na ścianie. W pudełku
HW-N650 znajdziemy odpowiednie uchwyty do montażu ściennego.
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HW-N650 posiada wejście i wyjście HDMI, a także złącze optyczne, jeśli potrzebujemy tradycyjnego wejścia dźwięku z dekodera telewizyjnego. Soundbar
z telewizorem możemy połączyć też bezprzewodowo (jeśli mamy odpowiedni telewizor Samsunga). Spokojnie może służyć również jako duży głośnik Bluetooth do przesyłania muzyki z naszego smartfona. W dowolnej chwili
możemy też dokupić zestaw bezprzewodowych tylnych głośników i stworzyć
już pełny dźwięk 5.1, ale w większości przypadków nie będzie to konieczne.

Samsung chwali się, że HW-N650 korzysta z technologii Acoustic Beam, to specjalne dodatkowe otwory z dwóch stron głośnika pozwalające na uzyskanie
lepszych wrażeń dźwiękowych. Takich otworów jest 56. Rzeczywiście wrażenia dźwiękowe z tego soundbaru są ponad przeciętne, zwłaszcza jeśli chodzi
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o utworzenie efektu dźwięku przestrzennego. Przy pokoju, który nie jest
zbyt rozległy i dźwięk może odbić się
od ścian, uzyskujemy dźwięk, który
praktycznie nas otacza. Obejrzałem
kilka filmów, programów telewizyjnych, puściłem fragment meczu
i przesłuchałem szereg piosenek na
HW-N650. Choć na co dzień korzystam z dość porządnego zestawu
audio w konfiguracji 5.1.2, to N650
od Samsunga nie zawodzi, a w wielu
momentach zaskakuje właśnie tą przestrzennością i dobrym basem. Jeszcze
lepiej testy wypadły w 20-metrowym,
zamkniętym pokoju. Tutaj naprawdę
na co dzień nie potrzeba nic więcej.
Wyjątkową funkcją tego modelu jest
tryb gra, który automatycznie uruchamia się, gdy soundbar rozpozna
podłączoną konsolę. Dźwięk dostosowuje się do gry i czuć tutaj jego
odpowiednią dynamikę i plastykę.
Choć nie jestem zagorzałym graczem,
wypróbowałem Soundbar podczas
gry w Fifę i wyścigach Forza na Xbox
One S. Mogę powiedzieć, że to jest
to. Szczególnie jak przełączyłem się
na chwilę na głośniki telewizora. Istna
eksplozja dźwięku, dająca dodatkową
radość z rozgrywki.
Samsung HW-N650 ma jednak pewne
braki. Główny zarzut to oczywiście brak wsparcia dla Dolby Atmos.
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Jednocześnie przynajmniej nie udaje czegoś, czym nie jest. Obecnie niestety na
wielu produktach możemy znaleźć logo Dolby Atmos, a dźwięk, który z nich się
wydobywa, niekoniecznie oddaje założenia tej technologii. Trochę szkoda, że
nie ma tutaj też Wi-Fi i opcji streamingu chociażby ze Spotify. Możemy jednak
skorzystać ze Smart TV w telewizorze.
To soundbar dla każdego, kto szuka grajbelki na podobnym, a nawet nieco wyższym poziomie cenowym. Zdecydowanie nie zawiedzie się dźwiękiem oferowanym przez Samsunga HW–N650. W wielu pokojach zapewni on optymalne
wrażenia dźwiękowe. Co najważniejsze, zarówno podczas filmu, oglądania
meczu, grania w grę, jak i nawet słuchania muzyki. Uniwersalny głośnik w rozsądnej cenie i z niezłym basem.
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Co wybrać nie tylko na mundial
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Sytuacja na rynku dużych ekranów zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze pół roku temu
poleciłbym wyłącznie telewizor. Dzisiaj mamy dostęp do dużo tańszych projektorów radzących
sobie z sygnałem 4K. Jak wiadomo, nie ma ekranów zbyt dużych, tak jak nie ma zbyt szybkich
samochodów. Czy zatem warto skusić się na projektor?
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Największa zaleta projektora? Bardzo duży ekran przy stosunkowo niskich kosztach. Projektor jest w stanie bez problemu wyświetlić obraz o przekątnej 150 cali.
Tymczasem typowy telewizor dostępny od ręki w sklepie ma 65 cali. Coraz częściej pojawiają się też ekrany 75- i 82-calowe również w akceptowalnych cenach.
Nadal jednak nie jest to 150 cali. Do tej pory telewizory całkowicie deklasowały
projektory, jeśli chodzi o temat 4K UHD. Taką rozdzielczość oferowały jedynie najwyższe modele Sony i JVC kosztujące około 40 tysięcy złotych. W tym roku diametralnie się to zmieniło i taki projektor jak Optoma UHD40 możemy mieć już za
6999 złotych, w podobnej cenie jest też BenQ W1700. Projektory w technologii DLP
wspierające 4K, HDR mające niezły kontrast i przyzwoitą jasność. Przy czym trzeba
pamiętać, że nie jest to natywna rozdzielczość projektora. Ta wciąż wynosi FullHD,
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ale dzięki pewnym technologicznym zabiegom możemy ze spokojem mówić
o wyświetlaniu obrazu 4K.
6999 złotych to nie jest mało, ale jednocześnie to kwota, w której kupimy co najwyżej 65-calowy telewizor 4K klasy wyższej średniej, jak Samsung NU8002. W takim
zestawieniu zdecydowanie lepiej wypada 150-calowy obraz uzyskany z projektora.

Niestety, jeśli wydaje Wam się, że możecie z łatwością zastąpić telewizor projektorem,
to jesteście w błędzie. Projektor to tylko jeden składnik wydatków, a w rzeczywistości powinniście przygotować się na generalny remont pokoju. Musicie zakupić ekran
lub przygotować ścianę, malując ją właściwą farbą. Do tego trzeba zadbać o zaciemnienie pokoju. Dobra, w listopadzie zmierzch zapada dość wcześnie, ale latem nici
z oglądania wieczornych meczów przy projektorze. Trzeba też odpowiednio rozmieścić przewody – projektor nie ma funkcji Smart czy tunera TV Konieczne będzie
więc skorzystanie z dodatkowych urządzeń. Podobnie z głośnikami. W przypadku
telewizorów praktycznie wystarczy podłączyć je do gniazdka i cieszyć się telewizją
i serwisami online. W dodatku niezależnie od pory dnia. Przy oglądaniu na telewizorze możemy spokojnie zapalić sobie światło i czytać książkę, przeglądać treści, popijać herbatę czy drinki z rodziną i znajomymi. W przypadku projektora będą to raczej
warunki kinowe i każdy zapalony wyświetlacz czy światło zepsuje efekty.
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Gdy sam kupiłem swój projektor na mundial w 2006 roku, HP EP7122 telewizory LCD miały 32-cale i podobnie jak on były HD ready. Dziś, gdy można kupić
uniwersalny telewizor 4K o przekątnej 75 cali za dziewięć tysięcy złotych, sytuacja jest zupełnie odmienna. Osobiście nie zdecydowałbym się wyłącznie na
projektor. Jeśli natomiast macie miejsce zarówno na telewizor, jak i projektor
to z takiego rozwiązania będziecie bardzo zadowoleni. Choć projektor pewnie będzie używany od święta. Oczywiście, mając miejsce i możliwości, zawsze
możecie zrobić sobie małą domową salę kinową i będzie to coś rewelacyjnego.
Natomiast w dużym pokoju i tak pewnie zagości również duży telewizor.
Plus jest taki, że projektory radzące sobie z 4K zaczynają powszednieć i wreszcie
jest wybór. Nie wydając kwoty równowartej nowej Dacii, można mieć projektor
dający dostęp do najnowszych technologii. To jest przełom. Jednocześnie projektory domowe zawsze były i będą niszą. Eksperymenty z wyświetlaczami w kinach
zamiast projektora również dobrze obrazują sytuacje.
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Ceny telewizorów 2018 – LG, Philips,
Samsung, Sony, jest w czym wybierać
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Znamy już ceny większości tegorocznych modeli telewizorów. Poniżej znajdziecie listę telewizorów
od Samsunga, Sony, Philipsa i LG. W jednym miejscu porównacie ofertę czołowych producentów.
Sam już mam upatrzonych kilka modeli, które zasługują na szczególną uwagę.
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Ceny telewizorów LG 2018
• LG OLED55C8 – 7499 zł

• LG OLED65E8 – 17999 zł

• LG OLED65C8 – 13995 zł

• LG OLED65G8 – 25999 zł

• LG OLED77C8 – 37999 zł

• LG OLED65W8 – 27995 zł

• LG OLED 55E8 – 12999 zł

• LG OLED77W8 – 62999 zł

Szybko pojawiła się pierwsza korekta cen. Wystarczyło 15 dni, aby model 55C8
staniał z 10499 zł do 7499 zł (podaje najniższe ceny dostępne w sklepach z porównywarki cenowej). Niestety na razie ceny dużych ekranów OLED są abstrakcyjne.
Natomiast to właśnie model C8 lub topowy W8 są tymi na które szczególnie warto
zwrócić uwagę, E8 i G8 nie wnoszą zbyt wiele, a kosztują znacznie więcej niż C8.

Wybrane telewizory LCD od LG na rok 2018:
• LG 55SK7900 – 5499 zł

• LG 55SK9500 – 7499 zł

• LG 65SK7900 – 6999 zł

• LG 65SK9500 – 9999 zł

• LG 55SK8500 – 5999 zł

• LG 65SK8100 – 7999 zł

• LG 65SK8500 – 8999 zł
W modelach SK95 i SK85 zastosowano tylne podświetlanie, matryce nanocell IPS,
co zwiastuje, że tegoroczne najwyższe modele LCD od LG zaoferują obraz, który
nie będzie raził, jak to było w latach ubiegłych. Niższych modeli nie rekomen-
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duje ze względu na zastosowanie w niektórych z nich matryc IPS RGBW. Seria KS95
i KS85 została wyceniona dość rozsądnie, dlatego dla wielu to nie będzie zły wybór.
Z drugiej strony w cenie 55SK9500 można mieć również OLED C8 i tu wybór jest jasny.

Ceny telewizorów Philips 2018
• Philips 65OLED973 – 15999 zł
• Philips 65OLED873 – 11990 zł
• Philips 75PUS7803 – 10999 zł
• Philips 65PUS8303 – 6999 zł
• Philips OLED 55POS9002 (OLED 2017 wciąż w produkcji) – 6922 zł
• Philips 65PUS7303 – 4999 zł
• Philips 65PUS6703 – 4999 zł
• Philips 65PUS6523 – 4699 zł
• Philips 65PUS6503 – 4699 zł
• Philips 55PUS7803 – 3599 zł
• Philips 55PUS7303 – 2999 zł
• Philips 43PUS7303 – 2807 zł
• Philips 50PUS7303 – 2799 zł
• Philips 55PUS6523 – 2699 zł
• Philips 50PUS6523 – 2399 zł
• Philips 43PUS6523 – 1899 zł
• Philips 32PFT5603 – 949 zł (FullHD)
• Philips 32PHT4503 – 849 zł (HD Ready)
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Z telewizorów Philipsa radzę zwrócić uwagę na ekrany OLED, te zdecydowanie
są ciekawe i dobrze wycenione na tle konkurencji. W przypadku innych modeli
to są one wyposażone w większości w matryce IPS, ale ich sporym atutem jest
technologia Ambilight. Philips 75PUS7803 (z matrycą VA, choć wymaga to jeszcze
potwierdzenia) ma kuszącą cenę, podobnie zresztą Philips 65PUS8303.

Ceny Telewizorów Samsung QLED 2018:
Seria Q6 – bez pojedynczego kabla
• Samsung QE49Q6FN – 6799 zł
• Samsung QE55Q6FN – 7599 zł
• Samsung QE65Q6FN – 11999 zł
• Samsung QE75Q6FN – 16999 zł
Seria Q7 – najbardziej uniwersalna
• Samsung QE55Q7FN – 7999 zł
• Samsung QE65Q7FN – 10999 zł
• Samsung QE75Q7FN – 17999 zł
Seria Q8 – dostępna w wersji płaskiej F i zakrzywionej
• Samsung QE55Q8FN – 8999 zł
• Samsung QE65Q8FN – 12999 zł
• Samsung QE55Q8CN – 9999 zł
• Samsung QE65Q8CN – 14999 zł
Seria Q9 – dla najbardziej wymagających z tylnym podświetlaniem
• Samsung QE55Q9FN – 12999 zł
• Samsung QE65Q9FN – 16999 zł
• Samsung QE75Q9FN – 24999 zł
Na razie wiele z modeli dostępnych jest w pojedynczych sklepach, szybko należy
spodziewać się korekty, niektórych cen. Najbardziej rozsądnym wyborem wydaje
się model Q7, natomiast dla najbardziej wymagających jest model Q9, który
w pełni może konkurować z ekranami OLED.
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Tańsze telewizory Samsung:
• Samsung UE49NU8072 – 4299 zł
• Samsung UE55NU8502 (zakrzywiony) – 7599 zł
• Samsung UE65NU8502 (zakrzywiony) – 10749 zł
• Samsung UE65NU8002 – 7299 zł
• Samsung UE82NU8002 – 15999 zł
• Samsung UE49NU7372 (zakrzywiony) – 2899 zł
• Samsung UE55NU7372 (zakrzywiony) – 3399 zł
Trudno, mi jeszcze wyrokować na temat tych telewizorów – NU8002 to w teorii
następca MU7002, natomiast NU7xxx serii 6. Cieszy rozsądna cena za 82-cale na
start. Wkrótce powinniśmy zobaczyć jeszcze więcej modeli z tych niższych serii.
Brakuje min. 75 cali iu płaskich modeli z serii 7.
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Ceny telewizorów Sony 2018
OLED
• Sony KD–55AF8 – 9999 zł
• Sony KD–65AF8 – 14999 zł
• Wciąż w sprzedaży pozostaje też OLED A1
• Sony KD–55A1 – 9800 zł
• Sony KD–65A1 – 13280 zł

Telewizory te różnią się przede wszystkim wzornictwem, AF8 to propozycja dla
tych, którzy szukają bardziej prostego designu.
• Sony KD–49XF9005 – 5999 zł
• Sony KD–55XF9005 – 6499 zł
• Sony KD–65XF9005 – 9499 zł
• Sony KD–75XF9005 – 15999 zł
• Sony KD–43FX8505 – 3999 zł
• Sony KD–49FX8505 – 4859 zł
• Sony KD–55FX8505 – 5190 zł
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• Sony KD–65FX8596 – 8739 zł
• Sony KD–75FX8596 – 12999 zł
• Sony KD–43XF8096 – 3699 zł
• Sony KDL–43WF660 – 2299 zł (FULLHD)
Różnice między 8596/8505/8577 to m.in. kolor ramki, ewentualnie także różne
wersje tunerów satelitarnych. Niestety telewizory poniżej XF90 korzystają
z matryc IPS, a nie są dużo tańsze od modelu XF90, który jest naprawdę dobrym
telewizorem, wartym polecenia. Na razie do sklepów nie dotarły też niższe serie,
większość calarzy z XF80 oraz XF70 i XF75.

Pozostali producenci telewizorów
Niestety na razie w sprzedaży nie ma jeszcze tegorocznych telewizorów firmy
Panasonic. W ofercie Panasonica wartymi uwagi modelami będą ekrany OLED
FZ950 i FZ800. Ponadto należy wyczekiwać modelu FX780, który ma być lepszy
od bardzo dobrego EX780 z roku ubiegłego.
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W zestawieniu nie znalazły się modele TCL, Manta, Skymaster i wielu innych
mniej rozpoznawalnych firm. Niestety w większości przypadków zarówno jakość
obrazu, jak i jakość zastosowanych podzespołów, materiałów czy funkcji Smart
znacząco odbiega od akceptowalnych przeze mnie standardów. Zdarzają się
wyjątki, ale najczęściej są to wyjątki potwierdzające regułę.

Z drugiej strony w zestawieniu cen brakuje też telewizorów od Bang&Olufsen, czy
Loewe. Marki te mają jednak mniej regularny kalendarz premier. Bang&Olufsen
BeoVision Eclipse zadebiutował we wrześniu 2018 i tu nie należy oczekiwać innych
nowości, chyba że właśnie na targach IFA na jesieni.
Z wyżej przedstawionych modeli szczególnie warte, uwagi moim zdaniem ekrany
to Samsung Q7, Samsung Q8, Samsung NU8002, Sony AF8, Sony XF90, Philips
OLED973, Philips OLED873, LG C8, LG W8 oraz wyczekiwane Panasonic FZ950,
FZ800 i FX780. Jednocześnie radzę wstrzymać się z zakupem kilka tygodni, aż
telewizory trafią do szerokiej dystrybucji i nastąpi lekka korekta cen.
W nadchodzącym majowym numerze iMagazine znajdziecie testy Sony XF90
oraz Philips OLED873, wkrótce też przeczytacie o Samsungu Q7FN, którego również właśnie testuje.
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Za co płacimy, kupując drogi telewizor?
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Lada moment rozpocznie się piłkarski mundial. Po raz pierwszy będzie można go oglądać w Polsce
w 4K. To doskonała okazja do wymiany starego telewizora na nowy. Pytanie jednak brzmi: jaki
model i dlaczego jest tak duża rozbieżność cenowa? W końcu 55 cali 4K kupimy zarówno za
1500 złotych, jak i za prawie 10 tysięcy złotych. Dlaczego warto kupić droższy telewizor?
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Część z nas używa iPhone’a X, część decyduje się na iPhone’a 5S, inni zadowalają się
Samsungiem Galaxy J5, a jeszcze inni wybierają telefon Manty czy MyPhone. Niektórzy
jeżdżą Volvo i BMW, inni sięgają po Dacie lub samochody sprzed dekady. Wszystko jest dla
ludzi, te decyzje często wynikają z naszych gustów, przekonań oraz oczywiście posiadanego
budżetu. Co więcej, zarówno Dacia, jak i telefon Manty będą w pełni spełniać swoje zadania
i wielu użytkowników będzie z nich zadowolonych. Zresztą taka Dacia Duster jest naprawdę
fajna, tak jak i świetne wrażenie robi chociażby Huawei P20 lite. Warto jednak pamiętać,
że różnice w cenach nie wynikają z zachcianek producentów. Owszem, często płacimy za
logo, ale to też w dużej mierze wynika z pewnej historii, doświadczeń innych użytkowników
i płynącej z tego opinii. W większości jednak wyższą cenę płacimy za wyższą jakość, większy
komfort, lepszą obsługę, ciekawszy design itd. Dokładnie tak samo jest w telewizorach.
Podstawowa Manta 55LUN57T kosztuje od 1499 złotych, LG 55UJ6307 2099 złotych,
Philips 55PUS6523 2699 złotych, Samsung UE55NU7102 3199 złotych, Samsung
UE55MU7002 3999 złotych, LG OLED55B7V 5699 złotych, Philips 55POS9002
6850 złotych, Samsung QE55Q7FN 7999 złotych, LG OLED55C8 8199 złotych, Sony
KD-55AF8 9899 złotych, Samsung QE55Q9FN 12999 złotych, Bang&Olufsen Beovision
Eclipse 36999 złotych. Mamy więc bardzo duży rozstrzał cenowy i zapewniam Was, że każdy
z tych telewizorów znajdzie właściciela. Warto jednak wiedzieć, co dostajemy w każdym
z nich, a czego nie dostajemy i skąd wynikają tak drastyczne różnice.

Mamy więc bardzo duży rozstrzał cenowy i zapewniam Was, że każdy z tych
telewizorów znajdzie właściciela. Warto jednak wiedzieć, co dostajemy
w każdym z nich, a czego nie dostajemy i skąd wynikają tak drastyczne różnice.

Zacznijmy więc od Manty. To podstawowy telewizor polskiej marki, która oczywiście
konstrukcję zamówiła w Chinach (montaż odbywa się w Polsce). Jakość obudowy jest akceptowalna, ale czuć, że nie jest to plastik najwyższej jakości, nie ma mowy o jakimś atrakcyjnym wykończeniu czy designie. Jeszcze gorzej sprawa ma się z pilotem. Nie możemy liczyć
na żadne funkcje Smart, matryca nie ma dobrego upłynniacza, często obraz będzie więc
się smużył. Ograniczona jest też kontrola nad obrazem. To teoretycznie dobry telewizor dla
osób niewymagających, ale i one będą irytować się niezbyt komfortowym pilotem, pozostanie jedynie radość z niskiej ceny.
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LG 55UJ6307 jest wykonany poprawnie, producent nawet zapewnia, że ma on wsparcie dla HDR. Cena jest dość niska także dlatego, że to model z 2017 roku. Co więcej, mamy
tu do dyspozycji już Smart TV i to nie byle jaki, jest to webOS 3.5 kolorowy, intuicyjny, ten
sam, który otrzymamy także w telewizorze Bang&Olufsen za 37 tysięcy. Problem w tym, że
w 55UJ6307 znajdziemy matrycę IPS RGBW, która nie tylko nie może poszczycić się dobrą
czernią czy kontrastem, ale też jej jakość oddawania szczegółów jest wątpliwa. W tym
rodzaju matrycy subpiksele w kolorach RGB są na przemian wymieniane z białymi subipkselami. To wszystko sprawia, że telewizor zdecydowanie odbiega od topu. Mając jednak
ograniczony budżet, to i tak będzie lepszy wybór od Manty ze względu na Smart, jakość
wykonania, łatwość obsługi.

Kolejnym modelem jest Philips 55PUS6523, który naprawdę wydaje się bardzo, ale to
bardzo rozsądnym telewizorem przy swojej cenie. Ten model śmiało mogę polecić tym,
którzy szukają taniego telewizora. Ładny design, bardzo dobre podzespoły w obudowie jak
na swoją klasę, tylne podświetlanie typu Direct, matryca VA i własna platforma Smart TV
SAPHI. Działa sprawnie, ma przyzwoite odwzorowanie kolorów. Dlaczego więc nie jest to
telewizor idealny? Po pierwsze ze względu na zastosowanie matrycy 60 Hz, która nie oferuje
doskonałej płynności ruchu. Po drugie podświetlenie typu Direct nie pozwala na dokładne
sterowanie, w ciemnych scenach telewizor nie jest więc w pełni efektywny. Wreszcie SAPHI
to platforma mocno ograniczona. W dodatku brakuje mu głównego wyróżnika telewizorów
Philipsa, czyli technologii Ambilight.
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Samsung UE55NU7102 to właściwie konkurent Philipsa, także model z 2018 roku. Dlatego
w ciągu kilku miesięcy należy spodziewać się obniżki cen o jakieś 15–20%. Tutaj też mamy
matrycę VA i 60 Hz. Jest podświetlany krawędziowo, co nie daje efektów idealnych, ale
przeciętny użytkownik nie będzie tego dostrzegał. Zaletą jest niewątpliwie Smart TV, który
działa płynnie i jest pełen aplikacji, a także minimalistyczne wykonanie i elegancki tył.
Za kilkaset złotych więcej możemy mieć model MU7002, który jest bardzo dobrym telewizorem z klasy średniej-wyższej, ale z roku 2017. Ma jednak przewagę nad tegorocznymi
modelami w postaci modułu one connect. Z tyłu telewizora są tylko dwa przewody, resztę
podłączamy do specjalnej skrzynki schowanej w szafce RTV. Charakteryzuje go matryca
120 Hz, szeroka paleta barw, widoczny efekt HDR. Telewizor, w którym naprawdę poczujemy wszystkie nowe technologie. Moim zdaniem to najlepszy rozsądny wybór, jego
następcą z tego roku jest model NU8002.
Za LG OLED55B7V przyjdzie nam dopłacić 1700 złotych względem Samsunga i tu również
mamy do czynienia z modelem 2017. Tylko w tym przypadku jest to technologia OLED.
Mamy więc niesamowitą czerń, nieskończony kontrast, widoczny efekt HDR. To telewizor,
który zdecydowanie jest w topie i który należy polecić każdemu fanowi kinowych wrażeń
w domowym zaciszu. Niestety, na kinowe seanse jest nieco za mały. Także pilot czy tył
telewizora raczej nie świadczą o tym, że mamy do czynienia z klasą premium, a raczej
średniakiem. Patrząc na początkową cenę tego modelu (12 999 złotych), nie opłaca się go
kupować, ale przy obecnej cenie telewizor wart jest uwagi. Przy czym OLED to ekran bardzo
filmowy i nie sprawdzi się przy ciągłym oglądaniu standardowych kanałów telewizyjnych.
Nieco więcej zapłacimy za Philipsa POS9002 z roku 2017, również OLED. Różnica między LG
B7 to Android TV na pokładzie i podświetlanie Ambilight. Wybór pomiędzy tymi dwoma
modelami to kwestia niuansów w odwzorowaniu kolorów i własne preferencje co do systemu, wzornictwa i chęci posiadania Ambilight. To dobra opcja zwłaszcza dla tych, którzy
posiadają Hue.
Samsung QE55Q7FN to tegoroczny przedstawiciel ekranów QLED. Telewizor, którego
recenzję mogliście ostatnio przeczytać na iMagazine.pl. Uważam go za najbardziej kompleksowy model. Wrażenie robi wzornictwo, tryb ambient mode pozwalający ukryć telewizor
we wnętrzach, pojedynczy kabel, szybki Smart, niski input lag, bardzo wyraźny efekt HDR,
świetne odwzorowanie kolorów. Tylko najbardziej wysublimowani odbiorcy poczują tu
różnice wynikające z podświetlania krawędziowego i niższy kontrast niż w modelu Q9 czy

79

PRZEGLĄD TV

Za co płacimy, kupując drogi telewizor?

ekranach OLED. Niestety płacimy tu całkiem sporo
za połączenie designu i technologii oraz fakt, że
to telewizor dopiero debiutujący na rynku.
LG OLED55C8 to najnowsza generacja ekranów
OLED, zmiany względem B7 czy C7 są dość kosmetyczne, poprawie uległo wzornictwo telewizorów.
W systemie doczekaliśmy się głosowego asystenta ThinQ rozumiejącego język polski, a także
zapowiedzi asystenta Google’a, który już jest
obecny w innych krajach. Tutaj wyraźnie płacimy
za nowość i to sprawia niestety, że na razie
wstrzymałbym się z zakupem tego modelu. Jego
cena jest już niższa o dwa tysiące niż pod koniec
kwietnia, gdy debiutował w pierwszych sklepach.
Jeśli nie zależy Wam na asystencie, a chcecie
mieć OLED, to wybierzcie model zeszłoroczny,
oszczędzone pieniądze wydajcie na odtwarzacz
UHD Blu-ray i kilka filmów w tym formacie.
Sony KD-55AF8 to tegoroczny topowy OLED od
Sony. Przykład Sony pokazuje, że logo ma znaczenie. Płacimy oczywiście za organiczną matrycę
wykonaną przez LG. Display, bardzo solidne
i eleganckie wykonanie, zaawansowany procesor obrazu, Android TV, ale także za to, że jest
to telewizor właśnie od Sony. Pewne jest to, że
rzeczywiście otrzymujemy wysoką jakość.
Samsung QE55Q9FN to topowy QLED
Samsunga. Tutaj wysoka cena jest spowodowana pełnym tylnym podświetlaniem, czyli FALD.
Nie ukrywam, że to bardzo wysoka kwota jak na
55-calowy telewizor. Nawet jeśli to najlepszy telewizor LCD, jaki do tej pory powstał. Znajdziemy
tu wszystko: bardzo mocny efekt HDR, dobry
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kontrast, czerń, odwzorowanie kolorów, Smart, super pilot. Jednak różnice między Q7 a Q9
dostrzegą tylko najbardziej wymagający użytkownicy. Dzisiaj między tymi telewizorami
a ekranami OLED różnica jest niewielka.
Bang&Olufsen Beovision Eclipse sytuacja z Beovision jest nieco inna. Tutaj wyraźnie
płacimy za swego rodzaju snobizm, elitarność. Jednocześnie trudno widzieć coś w tym
złego. Design tego telewizora jest niesamowity. Oprócz samego ekranu OLED znanego
z telewizorów LG mamy też potężny soundbar. Zdecydowanie jest to też olbrzymi progres
w samym Bang&Olufsen, jeśli chodzi o telewizory. Jak go widzę na targach, w sklepach,
w aranżacjach wnętrz zawsze pojawia mi się uśmiech na twarzy. To kunszt duńskiej marki. To
nie jest telewizor dla wszystkich, ale Lamborghini też nie jest dla wszystkich.
Jak widać, różnice są bardzo duże, zwłaszcza między tanimi modelami a tymi średnimi
i z wyższej półki. Jednocześnie już w topowych modelach o wyborze ekranu decydują niuanse. Osobiście z rozsądku wybrałbym model ze średniej półki, jednocześnie zdecydowanie
dopłaciłbym też do większego calarzu, nie tylko 65, ale 75 lub 82 cale.
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Duży telewizor na Mundial 2018 sprawdzamy
telewizory 75–calowe lub większe
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Przed nami mundial, czyli czas na piłkarskie emocje na dużym ekranie. Duży ekran to projektor
lub naprawdę spory telewizor. Sprawdźcie, ile trzeba wydać na 75-calowy lub większy telewizor
z rocznika 2018.
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Duże telewizory do niedawna były czymś zupełnie niezwykłym. Obecnie jest
ich naprawdę dużo, a ceny zaczynają być bardziej przyziemne, choć to wciąż
2-3 razy więcej niż za telewizor 55-calowy i często dużo więcej niż za odpowiednik
65-calowy. Powierzchnia ekranu jest jednak dużo większa, a to sprawia, że wrażenia są jeszcze lepsze. Dlatego jeśli macie budżet i miejsce, to warto się rozejrzeć
za takimi modelami. W zestawieniu nie znalazły się telewizory-wynalazki, na przykład firmy Changhong, nie ma też tańszych modeli z zeszłego roku, które wciąż
są warte uwagi. Samsung UE75MU7002T kosztuje obecnie 8 875 zł. Przyjrzałem się
tegorocznym nowościom i w skrócie je komentuję.

Samsung UE75NU7102 – 8 999 zł
Podstawowy model Samsunga w dużym rozmiarze, na razie za drogi jak na swoje
możliwości, ale gdy tylko cena opadnie do 6 999 zł stanie się wartym rozważenia.
Więc to opcja dla tych, którzy będą szukali taniego, dużego telewizora na jesieni
2018 z dobrym Smart TV.

Philips 75PUS7803 – 10 999 zł
Matryca co prawda IPS, średni efekt HDR, ale za to Ambilight, który robi wrażenie. Macie w salonie Hue, chcecie fajny wizualny efekt, to Philips będzie dobrym
wyborem. Nowe procesory gwarantują przyzwoitą stabilność Android TV.

Sony Bravia KD-75XF85 – 12 999 zł
Również matryca IPS, Android TV na pokładzie, niezłe wykończenie, ale telewizor, który według mnie nie budzi większych emocji. Zdecydowanie jeśli Sony, to
modele XF90.

Sony Bravia 75XF9005 – 15 959 zł
Topowy ekran LCD od Sony na ten rok, niezłe podświetlenie, niezły efekt HDR,
dobre wykończenie. Czyli wszystko na swoim miejscu, a i cena jak na tę półkę
średnią-wyższą i 75-cali akceptowalna.

Samsung UE82NU8002 – 15 999 zł
Zapowiada się na tegoroczny hit. Za cenę 75-cali u innych możemy mieć aż
82-cale. Zauważalny efekt HDR, niski input lag, 120 Hz matryca. Warty rozważenia,
zresztą jak praktycznie każdy w tym zestawieniu.
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Samsung QE75Q6FN – 16 999 zł
Najniższa seria QLED Samsunga nie oferuje pojedynczego przewodu, ale ma tryb
Ambient, czyli potrafi ukryć się jak kameleon w naszym salonie. Pytanie czy warto
za to dopłacić względem NU8002, który jest jeszcze większy. Osobiście bardziej
zastanawiałbym się między 82NU8002 a Q7, o którym poniżej.

Samsung QE75Q7FN – 17 999 zł
Telewizor kompletny, taki jaki powinien być w 2018 roku i to właśnie w tym rozmiarze. Zdecydowanie mój faworyt w kategorii cena względem obrazu, funkcji
smart i designu.

LG 86UK6500 – 19 799 zł
Matryca IPS, ale za to jak wielka, ten rozmiar robi swoje i wciąż nie przekracza
20 tysięcy. Szczególnie dobra opcja do pubów i innych lokali, gdzie przy dużym
ekranie ma zasiąść większe grono.

Samsung QE75Q9FN – 24 999 zł
Flagowy telewizor QLED, a tym samym najlepszy tegoroczny ekran LCD. Super
efekt HDR, dobra czerń jak na LCD, świetne odwzorowanie kolorów, do tego
Samsungowy Smart TV, wykonanie premium, tryb Ambient.

LG OLED77C8 – 36 999 zł
Najtańszy 77-calowy OLED w historii, głosowy asystent, minimalizm. Wciąż jednak cena jest praktycznie zaporowa. Wierzę jednak, że do końca roku magiczna
bariera 29 999 zł zostanie przekroczona. Więc to też zakup raczej na jesień i dla
świadomych fanów technologii OLED.

LG OLED77W8 – 61 999 zł
Telewizor ekstremalnie drogi, ale też wręcz awangardowy. Jeśli macie już
wszystko, a nie macie telewizora jak tapeta, to oczywiście szalejcie. ;)
Jest w czym wybierać, spodziewajcie się wkrótce materiałów o innych telewizorach i projektorach, które będą też w bardzo rozsądnych cenach
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Samsung QLED 2018
– QE65Q7FN telewizor kompleksowy
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Do domu, a nawet do sypialni, trafił do mnie na testy Samsung QLED 2018 Q7FN. To niesamowite
jak Samsung stworzył telewizory zupełnie odskakujące od tego co pokazuje konkurencja. Gdy
reszta skupia się praktycznie jedynie na jakości obrazu, Samsung stara się stworzyć kompletny
produkt. Seria QLED 2018 to iPhone’y w świecie telewizorów.
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Od kilku dobrych lat mam słabość do telewizorów Samsunga. W latach 2010-2014
Samsung nie oferował bardzo dobrych topowych ekranów, miał za to świetne
serie ze średniej półki. C6500, D6500, H6400. Później pojawiły się krzywe telewizory
i ekrany SUHD, które były naprawdę udane. W zeszłym roku zobaczyliśmy ekrany
QLED, gdzie niestety Samsung nie dowiózł obietnicy ponadprzeciętnej jakości
obrazu, ale udało się postawić na ciekawy design i doskonały smart. Efektem tego
było, że rekomendowałem najczęściej tańszy model MU7002 z dobrym stosunkiem
ceny do jakości. Zachwyciłem się też konceptem The Frame.

W tym roku można jasno powiedzieć, że QLED to jest właśnie to, co w pełni
definiuje współczesny telewizor. Samsung dostarcza obraz, styl i funkcje smart
– wszystko w jednym urządzeniu. W dodatku na starcie tegoroczne telewizory
QLED są tańsze od zeszłorocznych modeli. Jest spora szansa, że w ciągu kilku miesięcy ich sklepowe ceny będą jeszcze bardziej akceptowalne dla klientów. Nadal
mówimy o segmencie premium, dlatego niestety trzeba liczyć się z wydatkiem na
poziomie powyżej 10 tysięcy złotych za ekran 65 lub 75-calowy.
Do testów dotarł do mnie model Q7FN w dodatku wraz z podstawą Studio Stand,
czyli pozwalającą zamienić telewizor w obraz na sztaludze. To robi wrażenie, choć
kosztuje swoje. Do tej pory chcąc tak umieścić telewizor musieliśmy sporo się
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nakombinować lub byliśmy skazani na produkty od Loewe, czy Bang&Olufsen.
Teraz jest to rozwiązanie jednak znacznie bardziej uchwytne dla szerszej grupy
konsumentów, choć wciąż nie tanie. Samsung dba tutaj o to, aby telewizor dobrze
wyglądał zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wszystko jest elegancko zamaskowane.
Naprawdę ten telewizor może stać na środku pokoju, to fantastyczny mebel, element naszego wnętrza. Do tego dochodzi kabel – teraz od telewizora jest już
tylko jeden, który odpowiada zarówno za zasilanie, jak i sygnał. Dopiero na końcu
5 metrowego, a opcjonalnie 15 metrowego przewodu znajduje się skrzynka z resztą
złącz i podłączeniem do prądu. To daje zupełnie nowe możliwości aranżacyjne.
Wystarczy spojrzeć chociażby na niektóre wizualizacje Samsunga, gdzie telewizor
wisi nad kominkiem. Nie jesteśmy skazani na szafkę bezpośrednio pod telewizorem. Doceni to każdy, komu zależy na estetyce we wnętrzach.
Na tym jednak Samsung nie poprzestaje. Mamy do dyspozycji minimalistycznego
pilota, który jednocześnie pełni rolę pilota uniwersalnego. Samsung nawet pomyślał o systemie wyciągania baterii, tak aby nie złamać sobie paznokcia. Sama konstrukcja jednak nie odbiega zbytnio od zeszłorocznej. Dodano jednak kluczowy
przycisk z kwiatkiem w ramce. To dostęp do ambient mode – nowego trybu, który
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sprawia, że wyłączony telewizor wtapia się w tło. Dostosowuje się do naszej ściany,
wyświetla godzinę, zdjęcia, może odtwarzać muzykę w tle, czy delikatne relaksujące dźwięki. To kolejna stylistyczna gratka, zamiast olbrzymiej czarnej plamy
w salonie mamy cyfrową ramkę albo niemal wtopiony w otoczenie ekran. Ja się
tym zachwycam, choć oczywiście jest to tylko bajer.

Wreszcie czas przejść do kwestii jakości obrazu. Do dyspozycji miałem model Q7FN,
który korzysta z krawędziowego podświetlania. Natomiast w ofercie Samsunga jest
jeszcze model Q9F z tylnym podświetlaniem i jak pokazują zaawansowane testy telewizor ten wybitnie radzi sobie z obrazem. W przypadku Q7FN też jest dobrze, a wręcz
bardzo dobrze. Widać wszystkie zalety 4K, szerokiej palety kolorów i HDR. Efekt HDR
jest bardzo widoczny i to cieszy oczy. Pod tym względem QLEDy Samsunga zdecydowanie przewyższają ekrany OLED. Natomiast to, że ekran nie świeci samoistnie, a jest
podświetlany widać. Choć widać znacznie mniej niż w roku ubiegłym. Nawet przy
podniesieniu jasności o parę poziomów to nie będziemy świadkami denerwującego
cloudingu. Widać tu wysoką klasę. Pozostaje samemu sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy fanami kinowych seansów w zaciemnionym pomieszczeniu, gdzie
będziemy rozkoszować się jakością ekranu OLED, czy też szukamy telewizora, który
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ma cieszyć zarówno podczas oglądania filmów, sportu, jak i włączonej rano telewizji śniadaniowej. QLED Q7FN to telewizor uniwersalny. Czego dowodem jest świetna
płynność obrazu, ale też nowy tryb „gra”. Gracze mogą korzystać nie tylko z niskiego
inputlaga, ale też upłynnienia obrazu bez negatywnego wpływu na rozgrywkę. Tego
do tej pory nie oferował żaden ekran.

Gdybym nie korzystał z ekosystemu Apple to spokojnie mógłbym najczęściej
korzystać z tego telewizora bez żadnego dodatkowego urządzenia, no może za
wyjątkiem UHD Blu-ray. Smart TV Samsunga od dwóch lat działa bardzo szybko
i intuicyjnie. Nie mamy żadnego ekranu powitalnego, tylko pasek wyskakujący na
dole dający szybki dostęp nie tylko do aplikacji, ale nawet bezpośrednio do konkretnych treści. Gdyby tylko była obsługa Apple Music i filmów iTunes to Apple TV
poszedłby w odstawkę. Pozostałe aplikacje są obecne – Netflix, HBO GO (czekał na
certyfikacje), Showmax, Amazon Video Prime, Player.pl, Ipla, ElevenSports, Filmbox,
Vod.pl, a nawet pyszne.pl z opcją zamówienia jedzenia z telewizora, czy aplikacja
z dostępem do spektakli Metropolitan Opera. Do tego dochodzi jeszcze SmartPack,
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czyli bonus dla nabywców, którzy otrzymują dostęp do wybranych serwisów za
darmo nawet przez pół roku. Do takiego smarta nie potrzeba sięgać nawet po
kablówkę czy satelitę. A jednocześnie, gdy podłączymy dekoder to możemy nim
wygodnie sterować z poziomu tego małego pilota i skakać pomiędzy kanałami
i Netflixem, tak że praktycznie nie odczuwamy różnicy, co aktualnie obsługujemy.
Samsung Q7FN to telewizor kompletny. Jest styl, jest smart, jest dobra jakość
obrazu. Trochę szkoda, że na razie trzeba wydać 8 tysięcy na wersję 55-calową, blisko 11 tysięcy na wersję 65-calową i prawie 18 tysięcy na wariant 75-calowy. To spore
kwoty, a maniacy jakości muszą liczyć się z tym, że Q9FN jest jeszcze droższy. Do
wyboru z serii QLED będzie jeszcze Q8 z zakrzywionym ekranem i prostszy, a zarazem tańszy model Q6 bez pojedynczego kabla i 10-bitowych kolorów. Nie można
porównywać samego obrazu w dość suchych parametrach kontrastu czy czerni.
Gdy porównamy ogólne doświadczenia z telewizora to moim zdaniem Samsung
wypada tutaj świetnie. Wybór pomiędzy QLED, a OLED to dziś raczej kwestia niuansów i osobistych preferencji. Konkurencja też nie próżnuje. W majowym numerze iMagazine możecie przeczytać moje testy udanego ekranu Sony XF90 gdzie
system Android TV wreszcie działa płynnie, jest też test telewizora Philips OLED873
w którym mamy unikalny Ambilight. Do tego dochodzi Panasonic ze swoim perfekcyjnym dążeniem do idealnego obrazu w FZ950, czy LG z coraz to niższymi cenami
OLEDów. Naprawdę jest w czym wybierać. Mnie Q7FN urzeka kompleksowością,
więc zdecydowanie polecam.
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Philips 65OLED873
rozświetli Twój salon
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Słoneczny maj raczej nie zachęca do siedzenia przed telewizorem, ale lada moment czerwiec
i piłkarskie emocje. Warto więc pomyśleć o dużym ekranie, szczególnie takim, który będzie cieszył
oczy także podczas filmowych seansów. Philips 65OLED873 to pierwszy 65-calowy telewizor OLED
od Philipsa, telewizor, który Was nie zawiedzie, a wręcz zauroczy swoimi możliwościami.
91

PRZEGLĄD TV

Philips 65OLED873 rozświetli Twój salon

Jaki powinien być telewizor w 2018 roku?
Przede wszystkim duży. Posiadacze
małych mieszkań, nie bójcie się, przy
dobrej aranżacji naprawdę bez trudu
znajdziecie miejsce na 55 cali, a nawet
testowane 65 cali. Właśnie na takim
ekranie emocje widać najlepiej. W przypadku telewizorów Philipsa, także
testowanego 65OLED873, ekran jest
jeszcze większy za sprawą technologii
Ambilight. Na tylnej obudowie znalazły
się diody LED, które rozświetlają ścianę
znajdującą się za ekranem. Sprawdza
się to zarówno, gdy telewizor wisi
na ścianie, jak i kiedy stoi na szafce
oddalony lekko od ściany. Możemy
zarządzać intensywnością i sposobem
podświetlenia. Philips pomyślał nawet
o kibicach. Na czas meczu możemy
wybrać podświetlenie w barwach
narodowych, nie tylko polskich. Jest to
miły wizualny dodatek, który jeszcze
bardziej docenią posiadacze żarówek
Philips Hue. Możemy je zintegrować
z Ambilightem. Telewizor też integruje
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się z Google Home, a w niedalekiej przyszłości jest planowane wsparcie dla
Google Assistant.
Kluczową kwestią jest jednak obraz. Ten w 65OLED873 nie zawodzi, w końcu to
ekran z matrycą OLED. Mamy więc fenomenalną głęboką czerń i bardzo dobrze
odwzorowane kolory. Widoczny jest też efekt HDR. Dużą rolę w przypadku telewizora Philipsa odgrywa procesor obrazu P5. To specjalny układ, który sprawia, że obraz
jest naprawdę ostry i płynny. Płynność nie była najmocniejszą cechą pierwszych
ekranów z organiczną matrycą, OLED873 świetnie sobie radzi z eliminacją smużenia,
co oczywiście docenimy podczas transmisji sportowych czy filmów akcji. Testy
innych redakcji pokazują, że Philipsowi też udało się wyraźnie obniżyć input lag
względem poprzednich generacji, co również jest sporym atutem.

Bardzo pozytywnie w testach 65OLED873 wypada też dźwięk – duży głośnik
niskotonowy i łączna moc 50 W dają o sobie znać. To dobra wiadomość dla tych,
którzy nie planują zakupu soundbara albo nie zawsze chcą uruchamiać kino
domowe. Dźwięk z OLED873 jest ponadprzeciętny, chociaż nie widać tego po
samym wyglądzie telewizora. Z przodu wciąż mamy bardzo smukłą i stylową
„sylwetkę” urządzenia.
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OLED873 wyposażono w system Android
TV, który dla jednych jest wielką zaletą, dla
innych zmorą. W przypadku tego modelu
system działa przyzwoicie i zdecydowanie
nie przeszkadza w codziennym korzystaniu,
tak jak to bywało wcześniej. Nadal jednak
brakuje HBO Go czy Player.pl w Android
TV. Mamy jednak Netfliksa, Amazon, Ipla
(także z treściami od HBO) i wiele innych
aplikacji, jest więc w czym wybierać. Philips
zdecydował się na dostarczanie telewizora
z dwoma pilotami. Oba są dość nietypowe.
Podstawowy pilot to dwustronna konstrukcja znana już z innych modeli Philipsa,
gdzie z jednej strony mamy klasyczny kontroler, na którym rzuca się w oczy przycisk
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Netflix, natomiast z drugiej strony jest klawiatura QWERTY, która w znacznym
stopniu ułatwia wpisywanie haseł czy przeszukiwanie YouTube’a i Netfliksa.
Drugi pilot śmiało można nazwać różdżką. Na co dzień to właśnie on z powodzeniem będzie nam wystarczał do obsługi telewizora. Znajdziemy na nim
podstawowe przyciski, malutki gładzik, a także przycisk uruchamiający wbudowany w pilota mikrofon. Tylko czekać na wsparcie dla języka polskiego
w Google Assistant.
65OLED873 to więcej niż telewizor OLED za sprawą technologii Ambilight.
W dodatku przy swojej 65-calowej przekątnej może pochwalić się atrakcyjną
ceną już na starcie. W internetowych porównywarkach ceny zaczynają się od
11 999 złotych. To przynajmniej o dwa tysiące złotych taniej niż jakikolwiek
inny 65-calowy ekran OLED wprowadzony na rynek w 2018 roku. Prosty design
i niezły dźwięk to dodatkowe atuty, widać także, że Android TV na telewizorach
Philipsa pozbywa się problemów wieku dziecięcego. Jest to jeden z tych telewizorów, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę.
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Telewizor w japońskim wydaniu
PAW E Ł O KO P I E Ń
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Dobry telewizor, to znaczy jaki? W mojej definicji to ten, który charakteryzuje się wysoką jakością
obrazu, dobrą matrycą, niezłym podświetleniem, sprawnym Smart TV oraz stylowym wyglądem.
Obraz, funkcje smart oraz wygląd – te trzy wymagania muszą zostać spełnione, a najlepiej jeszcze
iść w parze z rozsądną ceną. I właśnie taki jest Sony XF90.
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XF90 to model, który powstał jako połączenie zeszłorocznych topowych ekranów LCD Japończyków. Modele XE93, XE94 i XE90 sprzężono ze
sobą i powstał model XF90 – telewizor z dobrym, zaawansowanym system
podświetlania, matrycą VA 120 Hz i ceną na poziomie XE90. Ta cena na starcie
jest naprawdę ważna; do tej pory w wielu przypadkach naprawdę trzeba było
dopłacać za logo Sony. Tymczasem kilka tygodni od sklepowego debiutu
wariant 55-calowy kosztuje niecałe 6500 złotych, wariant 65-calowy poniżej
10 000 złotych, a model 75-calowy poniżej 16 000 złotych. Jest jeszcze wersja
49-calowa poniżej 6 000 złotych, ale zachęcam Was, aby zastanawiając się nad
takim wariantem, dopłacić kilkaset złotych do wersji 55-calowej. Małe telewizory to ostateczność. Jak na topowy ekran LCD od Sony na rok 2018, to ceny są
bardzo rozsądne. Druga wartościowa nowość tego roku, czyli OLED AF8, kosztuje 9999 złotych za wersję 55-calową i 14 999 złotych za 65 cali. Alternatywą
z logo Sony jest jeszcze ZD9, za który trzeba zapłacić prawie 11 000 złotych
za wersję 65-calową, prawie 30 000 złotych za wariant 75 cali i ponad 300 za
100-calowe monstrum. Te 6,5 i 10 tysięcy to naprawdę uczciwa cena, jak za
topowy model na rok 2018, w dodatku z logo Sony.
Jednym z największych zaskoczeń podczas testów Sony XF90 był dla mnie
Android TV. System, który przeklinam, który uznaję za wadę w większości tel-
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ewizorów, tym razem działał bardzo
szybko. Telewizor uruchamiał się
momentalnie, tak samo Netflix czy
YouTube. Bez problemu można
było wejść w ustawienia, skorzystać
z wyszukiwania, działo się to tak, jak
powinno od lat. Wreszcie XF90 nie jest
telewizorem, który odrzuca, ponieważ
ma Android TV. Problemem jest
jedynie ubogość tej platformy, brak
HBO GO, poprawnej wersji Player. Nie
wspominając o tym, że jest to wersja
7.0 Androida, a nie 8.0 z odświeżonym
interfejsem. Jest jednak płynnie, nie
trzeba się denerwować, bez przykrych
niespodzianek i to mi się podoba.
W przypadku XF90 nie trzeba obawiać
się Android TV, a to już spory plus.
Drugą dobrą wiadomością jest jakość
obrazu. Tutaj nikt nie będzie miał
powodów do narzekań. Mamy dobrą
płynność, bardzo dobre odwzorowanie kolorów w fabrycznych ustawieniach, w przypadku podświetlania
od razu widać, że to ekran LCD, ale
też trudno się do niego przyczepić.
Jest to telewizor taki, jaki powinien
być w tej klasie. Bardzo płaski jest
dźwięk, ale większość osób, która zdecyduje się na ten telewizor, nabędzie
soundbar lub ma już w domu zestaw
kina domowego. Sony XF90 przyzwoicie wypada w treściach HDR, co
pozwala potwierdzić jego pozycję
jako topowego ekranu LCD na ten
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rok w hierarchii Sony. Nie zabrakło też obsługi Dolby Vision, co usatysfakcjonuje
posiadaczy Apple TV 4K, którzy koniecznie chcą zobaczyć na wyświetlaczu znaczek DV. Mamy do czynienia z topowym ekranem LCD od Sony na rok 2018, ale też
trzeba pamiętać, że na samej górze w ofercie Sony są ekrany OLED A1 i AF8.
Najwięcej o tym telewizorze mówi jego wzornictwo – tu nie ma efektu wow, jest
poprawnie. Zgrabne nóżki, lekkie maskowanie przewodów i niestety pilot, który
odbiega od definicji klasy premium. To taki japoński minimalizm, prostota, która
nie ma zachwycać, ma działać i spełniać swoje funkcje. XF90 jest dokładnie taki,
na jaki wygląda. Nie będziecie się nim specjalnie ekscytować, ale będzie Wam
dobrze służył przez wiele lat. O to właśnie chodzi i to sprawia, że XF90 zasługuje
na rekomendację. Trudno się tu do czegokolwiek przyczepić – Android TV działa
lepiej niż kiedykolwiek, obraz HDR 4K cieszy oko, kolory są wiernie odwzorowane, jakość wykonania jest bardzo dobra, design prosty, a cena rozsądna. To
dobry telewizor zarówno dla graczy, fanów filmów, jak i tych, którzy na co dzień
poszukują telewizora uniwersalnego.
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Najlepsze telewizory
nie tylko na mundial
PAW E Ł O KO P I E Ń
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W specjalnym numerze iMagazine znajdziecie mnóstwo materiałów, które pomogą Wam podjąć
decyzję o wyborze telewizora dopasowanego do Waszych potrzeb. Nie mogło jednak zabraknąć
ostatecznych werdyktów, czyli wskazania najlepszych modeli na rynku. Postarałem się wybrać nie
tylko topowe ekrany, ale też te, które można kupić w dobrej cenie.
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Trzej muszkieterowie
Jest za wcześnie, aby wskazać najlepszy tegoroczny telewizor. Przed nami jeszcze
targi IFA, a to na nie producenci ponoć szykują kilka smaczków. Zresztą obecnie
topowe modele różnią się detalami, dlatego w zestawieniu najlepszych telewizorów na chwilę przed mundialem znalazły się dwa ekrany OLED oraz jeden QLED.
Zapewniam, że, niezależnie od wyboru, z każdego z nich będziecie zadowoleni,
a to, który wybierzecie, zależy już wyłącznie od własnych preferencji.

Philips OLED 973
Telewizor OLED ze świetną czernią, fantastyczny efekt ambilight i współpraca
z żarówkami Hue, wreszcie dopracowany design i mocny soundbar. Wszystko to
w jednym opakowaniu, jakim jest Philips OLED 973. Pozycja zdecydowanie warta
uwagi, zwłaszcza gdy nie planujecie zakupu zestawu kina domowego.
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Samsung QLED Q9FN
Tylne wielostrefowe podświetlanie diodami LED, niesamowity efekt HDR, jeden
przewód zasilający i sygnałowy z tyłu telewizora, tryb ambient, najlepszy Smart
TV na rynku. Telewizor kompletny. Rywalizacja między nim a ekranami OLED to
jak rywalizacja między Brazylią a Niemcami, jak wybór pomiędzy Wielkanocą
a Bożym Narodzeniem.

Sony AF8
Najbardziej stonowany
z tej trójki, bardzo minimalistyczny design. Jednocześnie
może pochwalić się świetnym obrazem. OLED-owa
czerń, wsparcie dla Dolby
Vision, doskonale oddane
kolory, niezła płynność ruchu.
Dużym zaskoczeniem dla
mnie była też szybkość działania Android TV. Jest też najtańszym z przedstawionych
modeli. Wariant 55-calowy
startuje od 9999 złotych.

102

PRZEGLĄD TV

Najlepsze telewizory nie tylko na mundial

Najlepszy rozsądny telewizor 2018
Samsung NU8002
NU8002 zastępuje całą serię zeszłorocznych telewizorów Samsung UHD Premium,
czyli MU7002, MU8002 i MU9002. W tym telewizorze posmakujemy już efektu
HDR – telewizor jest w stanie wycisnąć ponad 1000 nitów, mamy też przyzwoicie
poszerzoną paletę kolorów. Gracze docenią ekstremalnie niski input lag na poziomie 13 ms, a z upłynniaczami 20 ms. To rewelacyjny wynik, zwłaszcza fakt możliwości swobodnego grania z upłynniaczem. Do tego dochodzi oczywiście Smart
TV na Tizenie, który, moim zdaniem, jest najlepszym rozwiązaniem na rynku.
Szkoda tylko, że Samsung zrezygnował z One Connect i wszystkie kable ulokowane są z tyłu. Wariant 55-calowy to wydatek niecałych pięciu tysięcy, wersja
65-calowa startuje od siedmiu tysięcy, wersja 75-calowa poniżej 11 tysięcy, wersja
82-calowa jest dostępna za niecałe 16 tysięcy. Modelu 49-calowego nie polecam,
ponieważ nie ma on 120 Hz.

Najlepszy tani
telewizor
Philips PUS6523
Matryca VA i podświetlanie
direct robią swoje i jest to
bardzo przyzwoity telewizor,
który w wariancie 55-calowym kupimy za 2699 złotych, a wersja 65-calowa
to wydatek 4699 złotych.
Tańsze są jeszcze modele 50i 43-calowe, ale nie róbcie
sobie tego. W dobie 4K telewizor 55 cali to minimum.
Na plus jest też własna platforma smart Philipsa i samo
wykończenie telewizora.
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Najlepsze telewizory 2017 wciąż dostępne w sklepach
Panasonic EZ1000
Bez dwóch zdań jeden z najlepszych telewizorów, jakie kiedykolwiek trafiły na rynek. Doczekał
się już następcy w postaci FZ950,
a koledzy z redakcji HDTV Polska już
się zachwycają nim. W momencie
powstawania tekstu FZ950 nie był
jeszcze wyceniony, a sam widziałem
go tylko w Vegas i na premierze
w Warszawie. Dlatego jeszcze ciągle polecam starszą wersję, zwłaszcza że Panasonic pozostawia też
w ofercie wariant 77-calowy – właśnie EZ1000. To jednak już telewizor
ekstremalny. Wersja 65-calowa jest
teraz natomiast dostępna za nieco
ponad 17 tysięcy, o 13 tysięcy mniej
niż w momencie debiutu.

Samsung MU7002
Zeszłoroczny średniak wciąż jeszcze jest w sklepach i zdecydowanie wciąż wart
uwagi, zwłaszcza w dużych calarzach. Za wariant 65-calowy zapłacimy dziś
mniej niż sześć tysięcy złotych, a wersja 75-calowa to wydatek poniżej dziewięciu
tysięcy złotych. Idealnie na mundial, zwłaszcza że ma 120 Hz.

Telewizory 2018, na które warto zwrócić uwagę:
Poniżej kilka tegorocznych nowości z potencjałem, o których warto pamiętać
przy decyzjach zakupowych i które z pewnością są warte uwagi. W dodatku to
modele z różnych przedziałów cenowych.
• LG OLED W8
• LG OLED B8
• Philips OLED873
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• Sony XF90
• Panasonic FX780
• Samsung Q7FN
• Samsung Q6FN
• Sony XF70

Telewizor ekstrawagancki
Bang & Olufsen Beovision Eclipse Brass Tone
OLED od Bang & Olufsen zadebiutował już jesienią 2017 roku, na wiosnę jednak
pojawił się z detalami w kolorze mosiądzu. To urządzenie nietuzinkowe, którego
kluczowym punktem jest potężny soundbar i niebanalny design. Ekran, który
ma zadać szyku w salonie. Gdybym wygrał w Eurojackpot, miałbym pretensje do
Banga tylko o to, że nie ma jeszcze wersji 77-calowej. Wtedy też obok niego stanęłyby piękne kolumny BeoLab 50, również w wariancie Brass Tone.
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Rok 2018 nie będzie dobry
na zakup taniego telewizora
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Jakie telewizory kupujemy? Większość z nas decyduje się na modele najtańsze, zwykle też mniejsze.
Te telewizory nigdy nie były rewelacyjne, ale też często dawały wystarczające możliwości do
codziennej satysfakcji. W roku 2018 zakup taniego, czy nawet telewizora ze średniej półki będzie nad
wyraz ciężki. Nie jest to dobra informacja, zwłaszcza dla naszych portfeli.
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Jakie telewizory kupujemy? Większość z nas decyduje się na modele najtańsze, zwykle też mniejsze.
Te telewizory nigdy nie były rewelacyjne, ale też często dawały wystarczające możliwości do
codziennej satysfakcji. W roku 2018 zakup taniego, czy nawet telewizora ze średniej półki będzie nad
wyraz ciężki. Nie jest to dobra informacja, zwłaszcza dla naszych portfeli.
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Od dwóch lat nie ma już telewizorów FullHD z 120 Hz matrycą. Generalnie telewizory FullHD zostały niemal całkowicie wyparte z rynku. W zamian otrzymujemy
stosunkowo tanie i średnie jakościowo telewizory 4K. Które co prawda w większości przypadków są w stanie wyświetlić 3840 na 2160 pikseli, ale nie są już
w stanie odwzorować szerszej palety kolorów, dać efektu HDR, czy nawet dobrze
radzić sobie z dynamicznymi scenami. W roku 2018 na domiar złego dojdzie fakt,
że zdecydowana większość takich telewizorów będzie korzystać z matryc IPS,
które nie słyną z dobrej czerni, ani kontrastu. Głównym atutem są kąty widzenia.
Znajdziecie je w tegorocznych telewizorach LG, Sony, Panasonic i Philips, a pewnie także u kilku mniejszych producentów, może też się zdarzyć, że w niektórych
partiach tańszych telewizorów Samsunga również będą te matryce.

Na domiar złego, w części modeli znajdziemy matryce IPS RGBW, gdzie część
kolorowych subpikseli wymieniana jest na biały subpiksel. Takie matryce są tańsze, ale pozbawiają widza części detali. Telewizory z matrycami RGBW można
wręcz nazwać „Pseudo 4K”, choć oczywiście wedle specyfikacji liczba pikseli się
zgadza i oficjalnie są to jak najbardziej telewizory 4K.
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Spodziewać się należy dalszych oszczędności, na których cierpieć będzie jakość
wykonania, jakość obrazu i wreszcie samo doświadczenie z użytkowania telewizora. Tak będzie w przypadku serii NU7000 Samsunga, gdzie zamiast pilota Smart
Control powróci bardziej standardowy pilot. W wielu telewizorach, na przykład
Sony, nawet najwyższe serie otrzymują niezbyt prestiżowe piloty.

Zagadką jest też na razie kwestia tego w jakich przekątnych i w jakich cenach
zobaczymy najtańsze telewizory z 120 Hz matrycą VA, która pozwala cieszyć
się odpowiednio płynnym obrazem. Na przykład w zeszłym roku był to model
MU7002 od Samsunga, ale dopiero od 55-cali. Ten telewizor to aktualnie wydatek 3800 zł, alternatywą było Sony XE85, gdzie telewizor kosztuje obecnie 4200 zł.
A to przecież już są nie tanie modele. W przypadku Sony w modelu XF85 zastosowano matrycę IPS, więc wybór warto kierować w stronę wyższej serii XF90, a tu
55-cali na razie kosztuje 6500 zł.
Rynek telewizorów bardzo mocno w tym roku przesuwa się w stronę segmentu
premium. Przynajmniej, jeśli chodzi o jakość i funkcje. Tylko najwyższe serie
otrzymują odpowiedni design, nowoczesne piloty, szybkie procesory, dobre
matryce, odpowiednie technologie odwzorowania obrazu. Jeśli będziemy chcieli
kupić dobry telewizor, to zostają nam modele QLED, OLED oraz kilka tradycyj-
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nych LCD, jak Panasonic FX780, czy wspomniany Sony XF90. Zagadką jest cena
i jakość modeli NU8xxx od Samsunga. W przypadku LG warte uwagi będę jeszcze
topowe LCD z tylnym podświetlaniem.
Decydując się na niższe modele wiele stracimy. Mam nadzieje, że moje obawy
są na wyrost i jednak na horyzoncie pojawi się jakiś średniak. Tak jak 4 lata temu
hitem był na przykład Samsung H6400, czy jeszcze w 2016 Panasonic DS630.
W zeszłym roku modelem, który rekomendowałem w kategorii najlepszy stosunek ceny do jakości był Samsung MU7002. Teraz z wyczekiwaniem spoglądam
i szukam godnego następcy. To duże wyzwanie, ponieważ wiem, że większość
nie chce wydawać na telewizory gigantycznych pieniędzy. Pocieszeniem mogą
być spadające ceny flagowych modeli.
Niestety trzeba liczyć się z tym, że w 2018 roku fajny telewizor, będzie wiązał się
z wydatkiem od 5 tysięcy złotych wzwyż. Sytuacja może się jednak zmieniać
dynamicznie. Staram się monitorować ceny najważniejszych modeli na rynku
i was informować o tym, co warto kupić w rozsądnych cenach.
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Telewizory Panasonic 2018 w świecie filmu
i designu tuż przed sklepowym debiutem
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Telewizory Panasonic na rok 2018 lada moment trafią na sklepowe półki. Miałem okazję zobaczyć
część z nich i wiem, że będzie ciekawie. Równie ciekawa była sama premiera zorganizowana dla
grupy dziennikarzy. W studiu postprodukcyjnym po raz kolejny przekonałem się, że przygotowanie
filmu to ciężka praca, ale też przede wszystkim sztuka. Sztuka, która potrzebuje dobrego płótna
jakim jest topowy telewizor.
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Jeśli planujecie kupić telewizor, dokładniej ten z wyższej półki, to chwilę się
wstrzymajcie, warto poczekać na tegoroczne nowości. W przypadku Panasonica
to dwa nowe ekrany OLED i flagowy ekran LCD – FX780 następca bardzo udanego EX780. Panasonic nie tylko dodał wsparcie dla HDR10+, uatrakcyjnił design
FX780, ale też zmodyfikował swój system operacyjny. Teraz jest on przyjemniejszy w odbiorze, a jednocześnie nadal bardzo minimalistyczny i nieinwazyjny.
Można powiedzieć, że to właśnie tv Panasonica są najlepszą opcją dla tych, którzy szukają najlepszego ekranu, bez wodotrysków. Japończycy skupiają się na
obrazie, ten jest dla nich najważniejszy. To widać również po wzornictwie, które
jest bardzo stonowane, uniwersalne. Niezmienny od lat jest też pilot. Jeśli myślicie nad zakupem telewizora Panasonica, to wybór jest też dość łatwy – jeśli ma
być dobry i rozsądny cenowo to FX780 lub jego poprzednik w promocji, ewentualnie OLED, czyli FZ800 lub FZ950. Dość brutalnie powiem – niższe serie sobie
darujcie i to też z jasnego powodu – jakość ma znaczenie, a warto cieszyć się
najwyższej jakości obrazem.

Oko w Oko z twórcą
Równie brutalny w swoich wypowiedziach był Bartosz Prokopowicz – autor
zdjęć do takich filmów jak Dług, Komornik, Biała Sukienka, Przedwiośnie, czy
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serialu Prawo Agaty. W dodatku reżyser filmu Chemia i Narzeczony na niby.
Przyznam się, że Prokopowicz zaimponował mi swoją pasją. Od razu widać, że
świat filmu to jego żywioł, on tym żyje, doceniając przy tym twórczość swoich
kolegów po fachu. Jednocześnie nie skąpił ostrych słów pod względem producentów, kiniarzy i samych widzów. Tym pierwszym zarzucił oszczędzanie,
co odbija się na finalnym obrazie. Trudno się z tym nie zgodzić, wiele polskich
filmów cierpi, ponieważ oszczędza się na postprodukcji i wielu innych elementach. Cierpi na tym jakość obrazu i dźwięku. Podobnie ma się kwestia z kinami,
tu twórcy nawet nie wypada mi cytować. Natomiast przyklaskuję mu w tym i od
dawna powtarzam, że większość sal kinowych jest poniżej standardów. Jeśli
chcemy obejrzeć film w dobrej jakości dźwięku i obrazu, powinniśmy to zrobić w domu na dużym ekranie topowego telewizora lub dobrym projektorze.
Wariant kinowy sprawdza się okazjonalnie do filmów najbardziej efektowych.
Prokopowicz nie szczędził też słów na temat samej kultury widzów i to niestety
też często widziany obrazek. Siorbiący, śmiecący, gadający widzowie to prawdziwa plaga. Niestety nic nie zwiastuje zmiany w naszym społeczeństwie, obawiam się, że może być tylko gorzej.
Niestety, choć Bartosz Prokopowicz jest ostry w swoich słowach, także tych
dotyczących jakości obrazu w telewizji, zwłaszcza w czasach formatu 4:3 to sam
też nie jest w stanie zmienić świata filmowego. Jego film Chemia, który również był bohaterem tego spotkania został wydany na DVD. Mamy koniec drugiej dekady XXI wieku, telewizory 4K, a film wychodzi w formacie sprzed 20 lat,
który już dawno powinien znaleźć się na śmietniku historii. Co z tego, że mówi
się o jakości, gdy później większość Polskich produkcji nie pojawia się na Blu-ray,
nie doczekaliśmy się też żadnego polskiego filmu na UHD Blu-ray, mimo że format ten ma już dwa lata.

Świat filmu od strony postprodukcji
W studiu postprodukcyjnym Lunapark oprócz reżysera Bartosza Prokopowicza
obecna była też tamtejsza kolorystka Ania Sujka. Obecnie to właśnie reżyser
i kolorysta tworzą bardzo ważny duet mający wpływ na to, jak film będzie finalnie wyglądał. Podczas spotkania mogłem zobaczyć fragmenty filmu Chemia
w wersji w jakiej zostały nakręcone, a później co można z nimi z robić na etapie
postprodukcji. Kolorysta, a w tym przypadku kolorystka ma prawdziwą władzę
w rękach, może majstrować przy odcieniach skóry, kolorze nieba, czy morza.
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Robi to niesamowite wrażenie, przede wszystkim jednak kluczowe jest to, że
finalnie na ekranie możemy zobaczyć fantastyczny obraz z odpowiednim kontrastem, cieniami i takim odwzorowaniem kolorów, jak chciał tego reżyser. To
między innymi koloryści odpowiadają za remastering kultowych filmów i to,
że filmy sprzed lat na nowym nośniku wyglądają fenomenalnie w 4K. Coraz
częściej w studiach postprodukcyjnych stosuje się ekrany OLED m.in. właśnie
Panasonic EZ1000. Telewizory te dzięki swej super czerni i kontrastowi pozwalają na dobrą ocenę materiału. Oczywiście stosuje się też profesjonalne ekrany
studyjne m.in. od Dolby i Sony, te jednak kosztują krocie i często są wykorzystywane jedynie do finalnej oceny pracy kolorysty. A skoro jesteśmy na iMagu, to
muszę wspomnieć, że kolorystka pracowała na komputerze Mac Pro z dedykowanymi narzędziami, co sprawiało ogólne wrażenie „stołu mikserskiego”.
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Spotkanie z twórcami filmu, którzy są zaangażowani w swoją pracę pokazuje,
jak bardzo to co robią jest sztuką. Sztuką, która nie ogranicza się jedynie do
fabuły. Dobry reżyser przykłada wagę do detali, do kadrów, do padania światła, odpowiedniej kompozycji. Teraz właśnie za sprawą 4K, HDR, poszerzonej
palety kolorów mamy okazję podziwiać te dokonania w domowym zaciszu
właśnie tak, jak to widział reżyser. To ma znaczenie, czy film obejrzymy w kiepskiej kopii na laptopie, na smartfonie w pociągu, czy na 65, czy 75-calowym
ekranie z dobrym kinem domowym.

Telewizor – nasz najważniejszy mebel
Dopełnieniem polskiej premiery najnowszych telewizorów Panasonic był
krótki wykład Ewy Mierzejewskiej, wieloletniej redaktor naczelnej nieistniejącego już magazynu Dom i Wnętrze, jurorki ostatniej edycji Must Have 2018
dla najbardziej designerskich polskich produktów i generalnie ekspertki od
wnętrz. Ewa Mierzejewska zwróciła uwagę na to, jak zmieniały się telewizory,
a wraz z nimi nasze salony. Wspomniała stare kineskopy w fornirze, na których
w wielu domach znajdowała się serwetka i kwiatek lub inny drobiazg, złote
lata meblościanek. Teraz natomiast smukłe telewizory dają więcej możliwości aranżacyjnych. Z tym zdecydowanie się zgadzam, natomiast mam problem z tym, że wielu architektów wnętrz, osób zajmujących się nawet samym
projektowaniem domów i mieszkań absolutnie nie śledzi tych trendów i nie
ma pojęcia o tym, jakie są współczesne telewizory. Często kanapa jest zbyt
oddalona od telewizora, ignoruje się dodatkowy osprzęt, a szybko okazuje
się, że bez dekodera, konsoli, czy soundbara nasz zestaw telewizyjny nie jest
kompletny. Z racji swoich zainteresowań w sieci obserwuję liczne wizualizacje i realizacje wnętrz, w których ulokowanie telewizora i jego akcesoriów jest
kompletnie nieprzemyślane.
Tymczasem współczesne telewizory dają niesamowite możliwości stylistyczne. Sam Panasonic nie jest tu pionierem ani nie pokusił się o jakąś awangardę. Chociażby w obecnym portfolio brakuje takiego produktu, jakim był
DX800 z 2016 roku. Natomiast stylistyka Art&Glass to rozwiązanie uniwersalne
i bardzo estetyczne, dlatego te telewizory zdecydowanie nie będą razić w żadnym wnętrzu, a mądra aranżacja sprawi, że będą doskonałym meblem.
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Sztuka i rozrywka w domowym zaciszu
Wybaczcie, ale nigdy nie zrozumiem osób, które uważają, że telewizor nie jest
potrzebny i są jego zdecydowanymi przeciwnikami. Duży, dobry ekran, podobnie jak dobre słuchawki, głośniki to taki sam nośnik sztuki jak papier dla książek, czy płótno dla obrazu. Obecne odbiorniki nie skazują nas na oglądanie
trzech kanałów z telewizji naziemnej, możemy przebierać w setkach treści telewizyjnych, korzystać z serwisów VOD, sięgać po filmy na płytach Blu-ray i UHD
Blu-ray Do tego dochodzi jeszcze inna rozrywka, jak chociażby gry, czy nawet
oglądanie zdjęć i własnych wspomnień w wersji wideo. Choć mimo wszystko
wychodzę z założenia, że nie ufam ludziom, których biblioteczka jest mniejsza
niż ich telewizor
Teraz pozostaje czekać na premierę nowych telewizorów Panasonica. Gdy będą
znane ceny nowych modeli oczywiście Was o tym poinformuję, nie zabraknie
też mojego werdyktu. Wstępnie FX780, FZ800 i FZ950 to telewizory, które warto
mieć na liście swoich zakupów.

wyimek

wyimek
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Nowe telewizory LG debiutują w Polsce – asystent głosowy
po polsku i 77-calowy OLED w najniższej cenie w historii
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Dziś swoją polską premierę mają nowe telewizory LG, które lada moment pojawią się na
sklepowych półkach. Najważniejszą innowacją jest asystent głosowy ThinQ ze wsparciem dla języka
Polskiego. Na uwagę zasługuje jednak też najniższa w historii startowa cena modelu 77-calowego.
Nadal to jednak „zabójcza” kwota, choć znacznie przystępniejsza.
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W wyglądzie tegorocznych telewizorów LG OLED niewiele się zmienia, zwłaszcza
w serii W. Reszta otrzymała jeszcze bardziej minimalistyczną konstrukcję, co zdecydowanie należy zaliczyć na plus. Podobnie, jeśli chodzi o obraz – tutaj też nie
należy spodziewać się drastycznych zmian, to będą kosmetyczne poprawki, które
z pewnością znajdą koledzy z HDTVPolska. Nie należy się spodziewać poprawy
jasności w trybie HDR, za to należy oczekiwać ułatwień w profesjonalnej kalibracji
oraz lepszych efektów w trybie Gra. Który ma załączać się automatycznie. Także
sam interfejs telewizora nie uległ zmianie, dalej mamy do czynienia z cukierkowym WebOS.
Wprowadzono jednak nowy procesor i dodano asystenta głosowego ThinQ, który
komunikuje się w 14 językach, w tym Polskim! To pierwszy poważny asystent głosowy, który wspiera naszą rodzimą mowę. O tym jak działa opowiada w krótkim
filmie na YouTube Michał Górecki wraz z całą rodziną, bloger i twórca serwisu
Koszulkowo. Dodatkowo telewizory LG będą współpracować z Google Assistant
i Amazon Alexa. Rzutem na taśmę, tuż przed sklepową premierą nowych modeli,
pojawiła się aktualizacja dla player.pl, dzięki której telewizory LG mają dostęp do
Player Plus z kanałami Live i całą płatną ofertą. Na razie taka oferta dostępna jest
tylko u obu koreańskich producentów, wciąż nie ma pełnej wersji player.pl dla
Android TV, o Apple TV nie wspominając.

Nowe telewizory widziałem w styczniu na targach CES w Las Vegas, dobrą wiadomością jest to, że oprócz ekranów OLED, LG stawia na tylne podświetlanie
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w najwyższych modelach LCD. Natomiast dopiero wkrótce dowiemy się jakie konkretnie matryce zastosowano w poszczególnych modelach i czy będzie można
rekomendować zakup niższych serii LG w roku 2018, te z 2017 i 2016 niestety nie
były godne polecenia. Gwiazdą LG pozostaje oczywiście OLED.
W Polsce zobaczymy 4 serie telewizorów W8 w wersji 65 i 77 cali, E8 i B8 w wariantach 65 i 55 cali oraz C8 w wersjach 77, 65 i 55 cali. Serie B8 i C8 należą do najbardziej przystępnych, jeśli tak można w ogóle powiedzieć o cenach telewizorów
OLED. Na razie w sklepach internetowych pojawił się model C8, ceny modelu B8
powinny być do niego zbliżone, serie E8 i W8 natomiast znacząco wyższe.

Podstawowy 55-calowy ekran OLED LG C8 na starcie kosztuje 10499 zł, czyli
o 2500 zł mniej niż B7 w momencie debiutu w kwietniu 2017, ale też jednocześnie
o 500 zł drożej od debiutującego za niecałe dwa tygodnie Sony AF8 i o ponad
4 tysiące złotych więcej od schodzącego z rynku C7. Trzeba się więc poważnie
zastanowić czy warto już dziś decydować się na model C8, czy też może kupić
model ubiegłoroczny albo wybrać telewizor z matrycą OLED, ale z logo Sony
lub Philipsa. Wariant 65-calowy LG OLED C8 startuje od 13999 zł, co jest znaczącą
różnicą względem ubiegłego roku. Rok temu B7 startował w cenie 20999 zł.
Jednocześnie teraz LG OLED65B7V to wydatek 9400 zł, czyli o 4600 zł mniej niż za
tegoroczny wariant. To ceny startowe i należy oczekiwać systematycznych obniżek. Wszystko wskazuje na to, że za rok znów będziemy świadkami podobnego
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mechanizmu. Obstawiam, że ceny modeli 55-calowych są w stanie spaść do ceny
4999 zł, a 65-calowych do 7999 zł. Czekać na obniżki można jednak w nieskończoność i nie są one w żaden sposób gwarantowane. Choć historia pokazuje, że ceny
ekranów OLED, z roku na rok, drastycznie spadają.
Najlepszą informacją jest jednak startowa cena ekranu OLED C8 w wariancie
77-calowym. Ten model znajdziemy za kwotę niecałych 38 tysięcy złotych. To
wciąż astronomiczna suma jak na telewizor. Jednocześnie do tej pory pamiętam grudzień 2013 i debiut pierwszego telewizora LG OLED. Za model 55-calowy,
FullHD trzeba było zapłacić 39999 zł. LG OLED77C8 to najtańszy 77-calowy
telewizor z organiczną matrycą w historii. Model W7 z zeszłego roku to wydatek 60 tysięcy, za Sony A1 w takim rozmiarze trzeba zapłacić blisko 70-tysięcy,
a Panasonic EZ1000 kosztuje 83 tysiące złotych. Mamy, więc przełom, choć wciąż
trzeba pamiętać, że topowy LCD 2018 – Sony XF90 w wariancie 75-calowym to
wydatek „zaledwie” 19 tysięcy złotych. Olbrzymie ekrany OLED będą jednak
tanieć, a wraz z uruchomieniem fabryki kolejnej generacji, ceny będą przystępniejsze. Na razie to wciąż zakup, na który mogą pozwolić sobie tylko nieliczni.
Nowości LG zapowiadają się bardzo interesująco, ciekawe jak wypadną w praktyce. Dobrą wiadomością jest wsparcie dla języka polskiego w asystencie głosowym, współpraca telewizorów z pozostałymi popularnymi asystentami,
korzystniejsze ceny początkowe niż w roku ubiegłym. Mnie szczególnie przekonuje pojawienie się modelu C8 w wariancie 77-calowym. Przyszłość to właśnie tak
duże ekrany, a tutaj do tej pory telewizory OLED nie mogły rywalizować na tym
polu z telewizorami LCD.
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Wszystkie telewizory Sony na rok 2018
– detale plus pierwsze wrażenia
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Sony już na targach CES w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia odsłoniło swoje karty
odnośnie flagowych modeli. Teraz w Wiedniu miałem okazję spojrzeć na nie z bliska
i dowiedzieć się więcej na temat całego tegorocznego line-up’u. XF90 oraz OLED AF8
to murowane hity japońskiego producenta.
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To co może zaskakiwać, a powinno cieszyć to fakt, że model ZD9 wciąż pozostaje
w sprzedaży. Mocarny model zaprezentowany jeszcze w 2016 roku, wciąż pozostaje
jako najwyższy model w wariantach 65,75 i 100 cali. Nadal w cenach nie osiągalnych
dla przeciętnego użytkownika w przypadku tej najwyższej przekątnej, ale to pokazuje, że postęp w dziedzinie wyświetlaczy jest wolniejszy niż przed laty. Dowodzi
tego też drugi pozostawiony w ofercie model – OLED A1 z roku ubiegłego. Zmiany
w tegorocznych ekranach OLED u konkurencji zresztą też są kosmetyczne.

Jeśli chodzi o nowość to pozytywną informacją jest skrócenie i uproszczenie
rodziny telewizorów. W tej gamie i tak prawie każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza jeśli uwielbia produkty z logo Sony. Lada moment do sklepów trafi
nowy ekran OLED AF8, który od A1 różni się konstrukcją, która jest uproszczona.
Minimalistyczny design, szczególnie docenią te osoby, które zdecydują się powiesić go na ścianie. Wciąż jednak mamy do czynienia z technologią w której to ekran
jest głośnikiem, czyli „Acoustic Surface”. Niestety w kartonie znajdziemy też pilot
odbiegający wykończeniem od premium i to mnie nieco smuci, być może jednak
gdy Google Assistant na dobre się zadomowi także u nas to zapomnimy o takich
urządzeniach jak piloty.
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Linia telewizorów LCD w Polsce będzie składać się z 5 modeli, w wybranych krajach będzie to 6 modeli. Co ciekawe na nasz rynek nie zostanie wprowadzony
najtańszy model RF4, który dostępny jest jedynie w wariancie 43-calowym. To
model bez funkcji Smart, z opcją wyświetlania treści HDR z PlayStation. W sumie
to słuszna decyzja – Sony jest pozycjonowany jako marka z wyższej półki, a te
najtańsze modele przez swoje ograniczone funkcje i wysoką cenę nie są w stanie
konkurować z produktami innych firm poza właśnie logo firmy. Za to tradycjonaliści, czyli osoby uparcie chcące trwać jeszcze w świecie rozdzielczości FullHD będą
mogły zdecydować się na model WF6 o przekątnych w rozmiarach 50 i 43 cali.
Tutaj będzie dostępna autorska platforma Smart od Sony z podstawowym dostępem do serwisów streamingowych, nie zabrakło również wsparcia dla HDR z PS4.

W ofercie Japończyków będą trzy średniaki XF75, XF80 oraz XF85 wszystkie
podobnie jak wyższe serie napędzane system Android TV. Wszystkie też najprawdopodobniej z matrycą IPS. Najciekawsze jest to, że seria XF85 będzie
dostępna w rozmiarach 43, 49, 55, 65, 75 oraz 85 cali. To powinno znów obniżyć
ceny naprawdę dużych telewizorów, jeśli obraz będzie wystarczająco płynny to
ekran ten może stać się hitem przed nadchodzącym mundialem także do lokalów
gastronomicznych itp.
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Najbardziej cieszy brak rozdwojenia w ofercie ekranów Bravia 4K HDR Premium.
Modele XE90, XE93 oraz XE94 mają wspólnego następcę w postaci XF90. To
telewizor dostępny w rozmiarach 49, 55, 65, 75 cali z pełnym tylnym podświetlaniem, procesorem X1 Extreme znanym z OLED A1 i Sony ZD9. Zapowiada się na
naprawdę mocny telewizor, który może nie będzie tani, ale też nie będzie ekstremalnie drogi.
Cieszy fakt, że Sony praktycznie całkowicie skupia się na jakości obrazu, dźwięk
pozostawiając takim urządzeniom jak soundbar, które również ma w ofercie
łącznie z tymi wspierającymi Dolby Atmos i DTS:X Kwestia Android TV została
zmarginalizowana do faktu obecności tego systemu w większości telewizorów oraz wsparcia dla Google Assistant. Co jeszcze ciekawsze Sony w swoich
produktowych prezentacjach praktycznie przemilcza kwestię Dolby Vision.
Logotypu Dolby nie było widać przy telewizorach, choć ekrany OLED oraz
model XF90 wspierają tą technologię. To może być znak, że ekspansja Dolby
Vision wyhamowała. Technologia zawita tylko do kilku tegorocznych modeli,
natomiast HDR10+ pojawi się we wszystkich ekranach 4K od Samsunga, Philipsa
i Panasonica. Nadal dla użytkownika kluczowy jest efekt końcowy, czyli szeroka
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paleta kolorów, dobry kontrast oraz ponadnormatywna jasność, niż to w jakim
formacie wyświetlany jest film.
O Sony AF8 już dziś mogę powiedzieć, że gorąco polecam, bazując na doświadczeniach z A1 i ciesząc się z uproszczonego wzornictwa. Na model XF90 czekam z niecierpliwością ponieważ widzę w nim spory potencjał. Dla pozostałych
modeli będę nieco brutalny i powiem, że są po prostu produktem obowiązkowym w portfolio producenta. Żaden liczący gracz nie może sobie pozwolić na
posiadanie 3 modeli w ofercie, musi mieć szeroką gamę. Osoby, które się na nie
zdecydują nie będą zawiedzione. W swojej klasie będą to solidnie wykonane,
ciekawie zaprojektowane, przyzwoite modele posiadające niezbędne wyposażenie. Natomiast XF90 i AF8 dołączają do grona moich typów na telewizory roku
2018 roku. Dobra robota Sony! Cieszę się z tego ponieważ jeszcze dwa lata temu
wyczekiwałem momentu, gdy Sony ogłosi rezygnacje z produkcji telewizorów.
Obecne modele ukazują wciąż silną pozycję Sony Bravia w świecie telewizorów.
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Philips podczas konferencji w Warszawie, która odbyła się w połowie maja, w pełni odsłonił karty
i zaprezentował całą gamę telewizorów na rok 2018. Ta wydaje się idealnie skrojona na potrzeby
europejskich konsumentów. Zachwyca OLED 973, ale nie brakuje modeli rozsądnych cenowo
z niższej i średniej półki, którym jednocześnie nic nie brakuje.
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Za telewizory z logo Philipsa odpowiada firma TPV; tajwańscy właściciele
to jednak głównie kapitał. Produkcja
telewizorów odbywa się w Gorzowie
Wielkopolskim. Co ważne, nie jest to
tylko montaż gotowych komponentów
z Azji, ale także tworzenie płyt głównych i innych elementów. W ostatnim
czasie otworzono linię produkcyjną
gotową na duże rozmiary. Dział R&D
znajduje się natomiast w Holandii,
z główną siedzibą w Amsterdamie. Za
jakość obrazu od 25 lat odpowiada ten
sam człowiek – Danny Tack. W pracy
nad nowymi rozwiązaniami ważną
rolę odgrywa Polak, który zaprezentował nam między innymi, jak działa
Smart TV w telewizorach Philips. Tyle
patriotyzmu, czas przyjrzeć się samym
produktom.
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Philips w przeciwieństwie do innych producentów wprowadza modele na rynek
praktycznie przez cały rok. Pierwsze modele prezentuje na początku roku,
a dodatkowe – również na targach IFA. Zresztą najnowszy flagowiec, który niedawno trafił do sprzedaży, też był już wcześniej znany. OLED 973, dostępny

jedynie w rozmiarze 65 cali, był prezentowany w wersji prototypowej właśnie
we wrześniu w Berlinie. Teraz trafi do sprzedaży, a jego cena to 15 999 złotych.
Charakteryzuje go wysokiej klasy wykonanie, przemyślane wzornictwo i przede
wszystkim dość rozbudowany soundbar. Telewizor może zarówno wisieć na
ścianie, jak i stać na szafce RTV. Wyróżnikiem telewizorów Philipsa pozostaje
Ambilight, czyli diody z tyłu obudowy reagujące na to, co dzieje się na ekranie.
Na pokładzie znalazł się Android TV, a za obraz odpowiada procesor P5. Philips
zapewnia, że dzięki niemu to najlepszy wyświetlacz OLED pod względem chociażby odwzorowania ruchu. Jest to zresztą atut wciąż dostępnego na rynku
modelu 55POS9002. W zasadzie wszystkie OLED-y Philipsa mają charakteryzować
się taką samą jakością obrazu. Różni je jedynie design oraz rozwiązania audio. Dla
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osób niezainteresowanych soundbarem przygotowano modele 803 i 873. Model
873 to większy wariant modelu 9002, który był dostępny tylko w wersji 55-calowej. Natomiast w drugim kwartale dołączy minimalistyczny 803 w wersji 55i 65-calowej.
Jeśli chodzi o telewizory LCD, to w tej połowie roku nie zobaczymy żadnego
modelu, który mógłby aspirować do grona flagowców. To modele albo podstawowe, albo, jak to Philips określa, mainstreamowe. Chyba dobrze, bo właśnie takich telewizorów szuka przeciętny użytkownik. To, co smuci, to fakt, że
raczej żaden z nich nie będzie w stanie zaoferować wysokiej jasności w trybie
HDR. Należy się spodziewać jednak przyzwoitych cenowo modeli. Najciekawiej
wyglądają serie 8303/8503, które będą miały poszerzoną paletę barw, procesor P5 i zaawansowane podświetlanie krawędziowe. Nie zabraknie technologii
Ambilight. W topowych modelach znajdzie się Android TV w wersji 7.0 ze wsparciem dla Google Assistant. Niższe serie otrzymają natomiast autorską platformę
Smart TV Philipsa z nowym interfejsem graficznym SHAPI. Nowy smart prezentuje
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się prosto, intuicyjnie i wystarczająco dla przeciętnego użytkownika. Co więcej,
nawet te telewizory będą współpracować z żarówkami Hue. Dla mnie z powodzeniem SHAPI mógłby trafić nawet do wyższych serii. Wierzę jednak, że nowe
procesory MediaTeka zaoferują stabilne działanie Android TV w OLED-ach. Jeśli
Android TV w wersji Oreo pojawi się na telewizorach Philipsa, to nastąpi to jesienią. Podobnie zresztą sytuacja wygląda u Sony. Jednocześnie dalsze plany nad
własnymi platformami Smart w niższych seriach pokazują, że ambitne plany
Google’a dotyczące rynku TV dalej nie są realizowane. System nie rozwija się tak,
jakby można było sobie to wyobrażać.

Telewizory Philipsa przyciągają do siebie Ambilightem, a ten w połączeniu z żarówkami Hue i wyświetlaczem OLED robi niesamowite wrażenie.
Jednocześnie Ambilight jest obecny także w telewizorach z naprawdę przystępnej półki cenowej. W tej chwili najtańszy model na rynku 49-calowy 4K kosztuje
1780 złotych. Przy tym wyposażono go w Ambilight z dwóch stron. Prezentowane
na konferencji modele nawet z niższej serii są dobrze wykonane, a nowe serie
prezentują się lepiej od swoich poprzedników.
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Philips wrócił do gry i walczy tam,
gdzie pozostali producenci niekoniecznie koncentrują siły. Firma oferuje rozsądne, przemyślane produkty. Także na
rynku OLED stara się zaoferować coś
oryginalnego w jak najniższej cenie.
Topowy model na starcie ma kosztować mniej niż zeszłoroczne topowe
ekrany konkurencji. Oferta jest bardzo
czytelna – telewizory proste, tanie,
które mają być jednocześnie ładne
i kusić niepowtarzalnym Ambilightem
oraz ekrany OLED dla najbardziej
wymagających, jednocześnie wciąż
cenowo atrakcyjne w stosunku do konkurencji z tego segmentu rynku. Taki
scenariusz się sprawdza, a sam mam
ochotę wypróbować w salonie właśnie
połączenie 65-calowy OLED plus Hue.
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Samsung pozbywa się kabli – nowe telewizory
QLED to, to na co zasługują nasze salony
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Samsung właśnie zrobił przemeblowanie na rynku telewizorów. Firma totalnie odskoczyła
konkurencji pod względem konstrukcji telewizorów. Świeżo zaprezentowane telewizory QLED
mają tylko jeden kabel, który zasila je i doprowadza sygnał z ConnectBoxa. Do tego dochodzi
tryb Ambient, który sprawia, że telewizor jest niemal niewidoczny. Telewizory QLED 2018 – to,
to na co zasługują nowoczesne salony.
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Samsung zaprezentował w Nowym Jorku kilka modeli telewizorów QLED. Na polskim rynku dostępne będą cztery warianty. Podstawowy Q6F podobny stylem do
KS7000 i MU7002, model Q7F, następca zeszłorocznego Q7, model Q8C z wygiętym
ekranem oraz model Q9F z płaskim ekranem. Wiadomo, że model Q9F będzie miał
tylne podświetlanie LED, prawdopodobnie mniej stref, ale diody z tyłu ulokowane
będą również w modelu Q8C. To powinno zaowocować lepszymi parametrami
obrazu niż w roku ubiegłym, szczególnie jeśli chodzi o czerń i kontrast.

Na razie kluczowe są kwestie wzornictwa. Sam wygląd telewizorów niewiele
zmienił się względem roku ubiegłego, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Udało
się jednak połączyć zasilanie z przesyłaniem multimediów. Przewód jest nieco
grubszy niż ten „niewidzialny”, ale nadal jest smuklejszy od standardowego zasilającego. To tylko jeden przewód, co zdecydowanie ułatwi powieszenie telewizora
na ścianie, czy ulokowanie go w dowolnym miejscu w salonie i zgrabne zamaskowanie przewodu w podłodze, czy na ścianie, nawet bez jej kłucia. Dodając do
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tego stylowe podstawki i wieszak no-gap, mamy telewizor, który staje się pięknym meblem w naszym salonie. Wybaczcie za pewien szowinizm, ale docenią
to szczególnie kobiety. Ten jeden kabel dołącza do wcześniejszego rozwiązania
Samsunga, czyli jednego pilota. Piloty w telewizorach QLED Samsunga już w tamtym roku dobrze radziły sobie z obsługą także innych urządzeń jak dekodery,
konsole czy odtwarzacze Blu-ray i Apple TV.
Design nowych telewizorów QLED nie kończy się jednak na wyglądzie zewnętrznym, ale także na oprogramowaniu. Samsung wprowadził rozwiązanie Ambient
Mode, który sprawia, że gdy jesteśmy w pokoju, telewizor nigdy nie jest wyłączony. Ten tryb został podzielony na kilka opcji. Dzięki Decor będziemy mogli
zastosować grafikę lub inne tło, które będzie dopasowane do wnętrza. Do tego
stopnia, że telewizor ma się zlewać ze ścianą, na której jest powieszony. W trybie
Info dodatkowo będą wyświetlane informacje takie jak temperatura, prognoza
pogody, czy najważniejsze wiadomości. W trybie Photo natomiast zobaczymy
ulubione zdjęcia, a w trybie Music, oprócz tła, dostaniemy możliwość odtwarzania
muzyki z telefonu po Bluetooth. Proste rozwiązanie, które poniekąd poznaliśmy
już w tamtym roku w telewizorze The Frame. To znów świetny pomysł na aranżację wnętrza i sprawienie, że nie mamy wielkiej czarnej plamy w salonie. A pamiętajmy, że telewizory są coraz większe – 65-75-calowe – a ekrany QLED będą też
w wariantach 82 i 88-calowych.
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Dodajmy do tego jeszcze Tizena oraz współpracę z Inteligentnym Domem
i mamy telewizor taki, jaki powinien być w 2018 roku – stylowy i nowoczesny.
Nowe telewizory mają w sprzedaży pojawić się w Polsce jeszcze w marcu, na razie
niestety nie znamy ich ceny. Jeśli będzie atrakcyjna, a jakość obrazu zadawalająca,
to szykuje się absolutny hit.

Jednocześnie już wiadomo, że chcąc cieszyć się nowościami trzeba myśleć tak
naprawdę o dwóch seriach – Q9F lub Q7F. To w nich znajdziemy pełną funkcjonalność. Model Q6F dostanie wszystkie złącza z tyłu telewizora, więc miejmy
nadzieje, że przynajmniej zyska przy tym atrakcyjną ceną. Podobnie jak w niższych seriach poniżej NU7400 nie zobaczymy pilota „Smart Control”. Oznacza to
bardzo mocne „wykastrowanie” niższych serii względem zeszłego roku. Nadzieją
pozostaje rozsądne pozycjonowanie cenowe modeli. Na razie informacja prasowa Samsunga co do listy modeli i strona internetowa producenta jest ze sobą
sprzeczna, dlatego też pełną listę nowych modeli, ich możliwości i rozmiary opiszę dla was w późniejszym terminie, mam nadzieję, że już z cenami.
Dla mnie Samsung w telewizorach jest tym co Apple w telefonach i komputerach.
Mamy doskonałe połączenie sprzętu i oprogramowania. Oby tylko jakość obrazu nie
zawiodła, a ceny niższych serii były rozsądne tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.
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czyli atuty telewizorów Philipsa
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To, co z pewnością wyróżnia i skłania do zakupu telewizor z logo Philips, to technologia Ambilight.
Podświetlany tył za telewizorem daje świetny efekt i jest niespotykany u konkurencji. Nie jest to
jednak jedyny argument za wyborem ekranu tej marki. W telewizorach w 2018 roku jeszcze bardziej
zadbano o obraz, dźwięk i design.
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Wchodząc do sklepów czy przeszukując
strony internetowe, chcąc kupić telewizor Philips z serii wprowadzonych
w 2018 roku, należy szukać „3” na
końcu nazwy. Przedstawicielami nowej
generacji są na przykład 65PUS8303,
75PUS7803, 65PUS6703 czy ekrany OLED
65OLED973 i 65OLED873. Wszystkie
wspomniane modele korzystają z technologii Ambilight, mają też europejskie
wzornictwo i wyposażone są w funkcje
Smart TV. Różnią się wielkością,
technologią wyświetlania, a także ceną.
W ofercie Philipsa znajdziemy modele bardzo przystępne cenowo, jak i te
ze średniej półki i średniej wyższej.
Najdroższym modelem jest Philips
65OLED973, którego cena zaczyna się
od 15 999 złotych.
W przypadku telewizorów 65OLED973
i 65OLED873 zalety, poza technologią
Ambilight, nasuwają się same – mowa
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oczywiście o technologii OLED. Organiczne wyświetlacze są gwarantem rewelacyjnej czerni. Szeroka paleta kolorów, nieograniczony kontrast i najlepsza
płynność spośród wyświetlaczy OLED. Podczas ślepego testu organizowanego
w Londynie Philips POS9002 wygrał z ekranami OLED konkurencji. Za jakością
obrazu stoi nie tylko organiczna matryca, ale też procesor P5. To układ stworzony
przez Philipsa z myślą o analizie i poprawie pięciu elementów wpływających na
obraz. Przedstawiciele firmy nazywają je 5 filarami. Mowa o kolorze, kontraście,
płynności ruchu, ostrości oraz źródle obrazu. Wszystko to w jednym procesorze,
który odpowiada także między innymi za efekt HDR. W przypadku najnowszych
telewizorów Philipsa wspierany jest także format HDR10+.

Drugim argumentem przemawiającym za ekranami Philipsa jest dźwięk. To jedyny
producent na rynku telewizorów, który tak dużo uwagi poświęca tej tematyce,
wychodząc z założenia, że nie każdy nabywca nowego ekranu musi decydować
się na zakup zestawu kina domowego czy dodatkowego soundbara. W przypadku
modelu 65OLED973 soundbar jest elementem telewizora. Gdy telewizor stoi na
szafce pełni on funkcję podstawy, natomiast gdy zawiesimy ekran na ścianie, to
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soundbar znajduje się tuż pod nim. W soundbarze schowano też całość elektroniki i złącz, dzięki czemu ekran modelu 973 jest niezwykle smukły. Także w innych
modelach zadbano o jakość dźwięku. Z tyłu obudowy lub od spodu umieszczane
są głośniki dużej mocy, wspierające także dźwięk DTS-HD Premium. Na przykład
w modelu 65PUS8303 zastosowano technologię potrójnego pierścienia, łączna moc
wyjściowa głośników w tym telewizorze to 45 W. Wystarczająco, by poczuć napięcie
w filmach akcji i dreszczyk emocji podczas mrocznych scen w horrorach. Znów
trzeba pamiętać o technologii Ambilight, która potęguje wrażenia. Dźwięk z telewizorów Philips można uznać za ponadprzeciętny, a to ważne, gdy nie chcemy lub nie
możemy sobie pozwolić na dodatkowy sprzęt audio w naszym pokoju.

Doskonałe wykończenie poszczególnych telewizorów Philips to kolejny atut tych
urządzeń. Co ważne, nie dotyczy to wyłącznie modeli z najwyższej półki. Modele
z 2018 od serii 6 różnią się minimalizmem, prostą formą i dbałością o detale.
Z przodu nie znajdziemy żadnych tandetnych plastików. Na przykład w modelu 55PUS6703 zastosowano delikatne wykończone aluminium nogi. W serii
PUS7803 mamy do czynienia z bardzo wąską ramą wykonaną ze szczotkowanego aluminium. Philips co prawda nie stosuje wyglądu 360 stopni, ale założenie
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technologii Ambilight sprawia, że telewizor powinien być zlokalizowany
blisko ściany. Przemyślane są też piloty.
W topowym modelu OLED znajdziemy
malutki pilot, który przede wszystkim
będzie wykorzystywany przy kontroli
głosowej. Natomiast w większości telewizorów znajdziemy różne wariacje
pilota, który z jednej strony jest dość
tradycyjny, a z drugiej posiada wygodną
klawiaturę QWERTY. To też unikalne
rozwiązanie, które ułatwia przeszukiwanie YouTube’a, czy Netfliksa bez
konieczności sięgania po telefon.
Design, dźwięk, obraz oraz Ambilight
– to wszystko prezentuje się doskonale
w tegorocznych telewizorach Philipsa.
Można rzec, że każdy z tych elementów
został jeszcze poprawiony względem
roku ubiegłego. Najważniejsze, że nie
dotyczy to wyłącznie topowych modeli. Philips dostarcza te elementy dla
każdego segmentu rynku.
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z technologią MicroLED
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The Wall – tak nazywa się największy telewizor Samsunga. Ma 146 cali, rozdzielczość 8K i korzysta
z technologii MicroLED. Tani nie będzie, ale kluczowe jest właśnie pojawienie się technologii
MicroLED. To oznacza, że OLED dostał poważnego konkurenta.
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Poniedziałek to dzień konferencji prasowych przed targami CES. Na Twitterze
będę relacjonował tą Samsunga, sprawozdania spodziewajcie się na łamach
iMagazine w Środę. Różnica w czasie sprawia, że konferencja zakończy się po
północy czasu polskiego, a w Las Vegas będzie dopiero 15. W kolejnych dniach
odwiedzę stoiska licznych firm i zdam wam relacje z najciekawszych rozwiązań
zaprezentowanych na CES. W niedziele wieczór zostałem jednak zaproszony na
„First Look”. Było to krótkie wydarzenie koreańskiego producenta pozwalające
zapoznać się z najnowszymi produktami.
MicroLED, to technologia samo emitująca obraz podobnie jak OLED. W przeciwieństwie do LCD nie jest potrzebne podświetlanie i specjalne filtry kolorów.
MicroLED nie korzysta jednak z organicznych diod. Tak wykonany wyświetlacz
ma oferować fantastyczną czerń, odwzorowanie kolorów, rewelacyjny kontrast.
Przy czym MicroLED z założenia ma być technologią pozbawioną wad ekranów
OLED. Przede wszystkim ekrany można tworzyć o dowolnej wielkości. W dodatku
jasność takiego wyświetlacza również powinna bez problemu poradzić sobie
z barierą 1000 Nitów. Nie powinien też się wypalać. Tajemnicą pozostaje cena
i data rynkowej premiery. Technologia ma szansę okazać się rewolucyjna i dać
nowe wyświetlacze w każdej z dziedzin od smart zegarków, przez monitory, po
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sale kinowe. Kibicuje bardzo i mocno wierzę w sukces tej technologii i jej potencjał. Zachowuje jednak pewien dystans sięgając pamięcią do tego jak to OLED
miał być ideałem, a jak obecnie pokazuje swoje ograniczenia.

Na targach CES 2018 zobaczymy 88-calowy ekran OLED od LG. The Wall od
Samsunga w technologii MicroLED ma 146 cali. Różnica w powierzchni ekranów
jest olbrzymia. Oba produkty są wersjami przed produkcyjnymi i nawet jeśli trafią
na rynek, to będą kosztować krocie. To jednak pełny pokaz możliwości. Kluczowe
może być to, że microLED szybko zostanie zaadoptowany do bardzo różnorodnych
przekątnych. Technologia ta miała zawitać do Apple Watch. Apple kupiło przeszło
dwa lata temu firmę zajmującą się microLED. Zapowiada się to bardzo obiecująco.
Mam jednak problem i będzie on dotyczył zdecydowanie całych targów z rozdzielczością 8K. Samsung zapowiedział, że w drugiej połowie roku na pewno
w Stanach Zjednoczonych i Korei pojawi się telewizor QLED 8K. Producent podkreśla, że zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja do tego, aby upscalować
obraz. Dzięki AI nawet treści SD mają wyglądać świetnie na dużych ekranach
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o dużej rozdzielczości. Tak jak pod-

kreślałem już w swoich artykułach,
technologia ta wchodzi na rynek konsumencki nieco za wcześnie. Może
wpłynąć negatywnie na popularyzację 4K. Trzeba jednak pamiętać, że tak
duże przekątne, jak The Wall wymagają tak dużej rozdzielczości, aby uzyskać fantastyczne efekty.
Z niecierpliwością czekam na konferencje prasową Samsunga oraz na
to co pokażą pozostali gracze. Rok
2018 zapowiada się bardzo ciekawie.
MicroLED to szansa na fantastyczne
ekrany, w przeróżnych rozmiarach. To
ma być z założenia technologia lepsza
niż OLED. Oby tak było. The Wall robi
wrażenie zarówno jakością obrazu, jak
i swoimi gabarytami.
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Poradnik: wybieramy odtwarzacz UHD Blu-ray.
Trzy odtwarzacze do tysiąca złotych
PAW E Ł O KO P I E Ń
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UHD Blu-ray jest z nami już prawie dwa lata. To wciąż nie jest popularny format, zwłaszcza w Polsce.
Nie ma zresztą powodów, aby takim był. Odtwarzacze są drogie, a filmy jeszcze droższe. UHD Bluray to najlepszy sposób na oglądanie filmów. Jeśli chcecie zacząć, to potrzebujecie odtwarzacza.
Dziś proponuje wam trzy odtwarzacze UHD Blu-ray które kosztują mniej niż tysiąc złotych.
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Czym jest format UHD Blu-ray
UHD Blu-ray to nic innego jak kilkowarstwowa płyta Blu-ray, kluczowe jest jednak to, że film na niej dostępny jest w ultrawysokiej rozdzielczości, czyli 4K 3840
na 2160 pikseli. Ponadto praktycznie każdy z tytułów dostępny jest z poszerzoną
paletą kolorów i HDR, czyli szerokim zakresem tonalnym. Zdecydowana większość filmów wydana jest także z dźwiękiem obiektowym Dolby Atmos lub DTS:X
w najgorszym wypadku fantastyczną ścieżką DTS-HD Master Audio. Mamy więc
do czynienia z najlepszą jakością dźwięku i obrazu dostępną obecnie na rynku.
Posiadacze odpowiedniego sprzętu audio i video mogą być pewni, że lepszego
obrazu nie uświadczą nigdzie, no chyba, że na jeszcze lepszym projektorze, telewizorze i zestawie kina domowego. Mało jest na świecie sal kinowych, które
zapewniłyby odbiór w podobnej jakości. Jednak ze względu na cenę, oraz fakt, że
odchodzimy obecnie od nośników fizycznych, można stwierdzić, że to taki Vinyl
dla filmów. Raczej gratka dla maniaków, kolekcjonerów, filmożerców, niż typowego użytkownika.

Czego potrzebujemy, by korzystać z filmów UHD Blu-ray
i czerpać radość?
Najprościej do obejrzenia takiego filmu wystarczy odpowiedni odtwarzacz, telewizor 4K i oczywiście film. W praktyce jednak wymagania są nieco wyższe. Nie
każdy telewizor 4K posiada wsparcie dla szerszej palety kolorów, nie na każdym
telewizorze efekt HDR będzie rzeczywiście widoczny. Dlatego potrzebujemy
telewizora przynajmniej ze średniej półki jak Panasonic EX780, Sony XE90 lub
Samsung MU7002. Oraz wyższe serie jak – Sony (XE93, XE94, ZD9), Samsunga
(MU8002, MU9002 oraz QLED), a także telewizory OLED jak Panasonic EZ950,
EZ1000, Sony A1, LG (B7, C7, E7, G7, W7), Loewe, Bang&Olufsen, Philips POS9002.
W 2018 roku pojawią się kolejne telewizory warte uwagi, jednak ich sklepowy
debiut nastąpi najwcześniej w marcu.

Odtwarzacze do 1000 zł warte uwagi
Na Amazon.de można nabyć z dostawą do Polski trzy bardzo ciekawe odtwarzacze UHD Blu-ray, których cena nie przekracza tysiąca złotych. Jednocześnie cena
tych samych urządzeń w polskich sklepach jest często wyższa.
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Najlepszą moim zdaniem propozycją wciąż pozostaje Xbox One S. Konsola

dostępna jest za 199 euro i może być u was w domu już drugiego stycznia.
Możecie ją nabyć w wersji z grą Forza Horizon 3 i dodatkiem Hot Wheels lub z grą
Assassin’s Creed Origins. W obu przypadkach dysk twardy konsoli to 500 GB. Za
nieco ponad 800 zł otrzymujemy więc nie tylko pełnowartościowy odtwarzacz
UHD Blu-ray, ale też świetną konsole do gier. Xbox to także dostęp do licznych
aplikacji jak Netflix, Amazon Video Prime, czy odtwarzacz multimedialny VLC.
Nie wszystkim jednak taki wariant może odpowiadać. Chociażby dlatego, że
w zestawie jest pad, a pilota trzeba dokupić. Dodatkowo też obsługa jest nieco
bardziej skomplikowana i jeszcze te wszędobylskie aktualizacje.
Dla tych, którzy należą do zwolenników firmy Sony proponuje odtwarzacz UBP-

X800B. Aktualnie w promocji jego cena jest bardzo atrakcyjna. Kosztuje 239 euro,
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natomiast w Polskich sklepach należy za niego zapłacić 1399 zł. Zainteresowanym
polecam szczegółowe recenzje na HDTVPolska.
Żaden z prezentowanych odtwarzaczy nie wspiera jednak Dolby Vision. Ten drugi
format HDR oferuje dynamiczne metadane. Jest on dostępny już na kilku filmach
na rynku. Do oglądania wymagany jest też odpowiedni telewizor. Jeśli kupiliśmy
Sony XE93, XE94, A1 lub OLED od LG (a także Bang&Olufsen i Loewe) to powinniśmy wybrać odtwarzacz LG UP970. Niestety najtańszy sprzedawca na Amazon.

de nie oferuje dostawy do polski, jednak e-joker już tak. LG UP970 kosztuje niecałe 194 euro, czyli 810 zł. W lokalnych sklepach znajdziemy go za nie mniej niż
1040 zł.

High-end, który daje niezależność
Jeśli budżet nie ma dla was znaczenia i chcecie sprzęt najwyższej klasy możecie sięgnąć po Oppo UDP 203 za 898 euro na Amazon.de lub nie wiele więcej
w TOP Hi-FI & Video Design na przykład na raty 0%. Odtwarzacz ten oferuje
sporo możliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o tor audio. Nie zabrakło też wsparcia
dla Dolby Vision i fantastycznego upscalowania obrazu. Najciekawszą z opcji
wydaje się być jednak dodawanie napisów z plików. Dzięki czemu możemy
„spolszczyć” każdy film nabyty na Blu-ray i UHD Blu-ray. Filmów na nowym
nośniku za granicą jest więcej niż w Polsce, a te które są także u nas są za granicą dostępne w korzystniejszych cenach. Dla wielu może być to dobre rozwiązanie, choć wymaga nieco kombinacji i jednak napisy z sieci pozostają dość
dyskusyjne w kwestiach prawnych.

Najciekawszą z opcji wydaje się być jednak dodawanie napisów
z plików. Dzięki czemu możemy „spolszczyć” każdy film nabyty na
Blu-ray i UHD Blu-ray.

Poczuć jakość
Niezależnie, który z odtwarzaczy wybierzemy dzięki UHD Blu-ray będziemy mogli
cieszyć się filmami na nowo. Tego nie zaoferuje nam żaden serwis streamingowy.
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Nie żyje specjalnie piłką nożną, Mistrzostwa Świata to jednak wydarzenie wyjątkowe. Raz na cztery
lata, przez miesiąc, duży pokój staje się strefą kibica. Cztery lata to też okres, w którym wyraźnie widać
pewne zmiany technologiczne. Dlatego zabieram Was w podróż pełną wspomnień. Jak z biegiem
lat zmieniały się ekrany, na których mundial oglądałem. Choć nie jestem stary, to jednak przepaść
technologiczna jest olbrzymia.
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Nie żyje specjalnie piłką nożną, Mistrzostwa Świata to jednak wydarzenie wyjątkowe. Raz na cztery
lata, przez miesiąc, duży pokój staje się strefą kibica. Cztery lata to też okres, w którym wyraźnie widać
pewne zmiany technologiczne. Dlatego zabieram Was w podróż pełną wspomnień. Jak z biegiem
lat zmieniały się ekrany, na których mundial oglądałem. Choć nie jestem stary, to jednak przepaść
technologiczna jest olbrzymia.
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Mundial 1998 Francja
Pierwszy, do którego sięgam pamięcią, choć jeśli chodzi o oglądanie, to pamiętam głównie finał Francja : Brazylia. Na kineskopowym
Grundigu u dziadków, jakieś 24–26 cali w formacie 4:3. Ten mundial
zostaje w pamięci raczej ze względu na grę – FIFA Road to World Cup
1998. Wyjątkowa odsłona Fify, gdzie można było grać także na hali.
Dodatkowo też ścieżką dźwiękową do tego wydania była piosenka
Blur – Song 2.

Mundial 2002 Korea i Japonia
Impreza wyjątkowa, w końcu po raz pierwszy od lat na Mistrzostwa
Świata pojechała reprezentacja Polski. W domu już gościł wtedy
telewizor Philipsa 32" w panoramie 16:9, choć praktycznie żaden
kanał nie nadawał w tym standardzie i poza DVD resztę oglądało się
z czarnymi pasami po bokach. Z tego mundialu najbardziej zapamiętam jednak koszmarny mecz reprezentacji Polski z Portugalią.
Kadra Engela przegrała wtedy 4:1. Ze względu na różnicę czasu mecz
odbywał się w środku naszego dnia. Spotkanie oglądaliśmy w szkole,
w jednej klasie zgromadziło się chyba 80–90 uczniów. Siedzieliśmy
i staliśmy, gdzie się dało. W takiej atmosferze nie przeszkadzało
już nic. Sam mundial też był kluczowy dla rynku płatnej telewizji
w Polsce, przy jego starcie rodził się Cyfrowy Polsat, a raczej Polsat
Cyfrowy. Japonia natomiast już wtedy testowała HD. Po latach w sieci
pojawił się na przykład mecz Polska : USA w wersji HD, na bramce
stał wtedy Radosław Majdan. Takie to były czasy.

Mundial 2006 Niemcy
Przy okazji tego mundialu zdecydowałem się na zakup projektora.
Był to model HP EP7122, który działa po dziś dzień. Miał bardzo
korzystną cenę około dwóch tysięcy złotych, a radził sobie z sygnałem HD, choć natywna rozdzielczość to 1024 × 768. Przy okazji też
na antenie satelitarnej zamontować trzeba było tzw. Zeza na Astrę.
Na niemieckich kanałach mundial był niekodowany i w dużo lepszej
jakości niż na polskich. To był moment, w którym właśnie zacząłem
się interesować HD, sam mundial był okazją do testów HD przez
Cyfrowy Polsat. Pierwsze kanały w HD ruszyły w Polsce jednak
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dopiero jesienią za sprawą pojawienia się telewizji n. Mundial zapamiętam też z transmisji Zimocha. Parę spotkań miałem okazję słuchać w radiu, podróżując z tatą samochodem. Tomasz Zimoch i jego
komentarz to coś wyjątkowego.

Mundial 2010 RPA
W 2010 roku, jeśli chodzi o mój sprzęt, niewiele się zmieniło. Prym
wiódł projektor. Natomiast mundial wrócił do TVP i był już transmitowany w HD. Świetnie oglądało się wtedy Holendrów, ale też
Hiszpanów. Taki też był finał, ale ten mundial przeszedł u mnie bez
większych emocji.

Mundial 2014 Brazylia
Mundial, podczas którego już w pełni zaangażowany jestem w świat
telewizorów i pracę redakcyjną. Większość spotkań oglądałem na
naprawdę dużym i wyjątkowym telewizorze. Była to jedna z ostatnich plazm na rynku model F8500 o przekątnej 64-cale. Model,
który kończył erę plazm i też telewizorów FullHD. Zresztą mundial w Brazyli doczekał się testów 4K, nie było jednak masowych
transmisji.

Mundial 2018 Rosja
Ta impreza dopiero przed nami. Pod względem technologicznym
jednak bardzo znamienna. Mamy na rynku pełno dużych telewizorów 4K, mamy projektory 4K i wreszcie transmisje całego mundialu
w 4K. Nawet pod względem gier dużo zmieniło się na przestrzeni
tych 20 lat. Teraz EA Sports nie wydaje już odrębnej gry na mundial, robi z tego darmowy dodatek do FIFA 18. Przez 20 lat telewizory
przeszły olbrzymią ewolucję. W tym czasie też znacząco zdążyliśmy
się zestarzeć, w tym ja szczególnie! Bardzo jestem ciekaw, jak na tym
mundialu sportowo wypadnie nasza reprezentacja, czy będzie co
wspominać. No i co przyniosą kolejne mundiale. Zwłaszcza że ten
kolejny w Katarze będzie bardzo nietypowy.

152

MUNDIAL

Nie taki diabeł straszny

Nie taki diabeł straszny
DOMINIK OWCZAREK

@d _owc z ar e k

Jeśli chcecie zrezygnować z wyjazdu na mundial do Rosji, bo w telewizji mówią, że wrócicie
w trumnach, nie bierzcie tego na serio. Co cztery lata tak straszą.
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Medialna panika towarzyszy nam przed każdą wielką imprezą sportową w obecnym dziesięcioleciu. W minionej epoce było dużo więcej powodów do obgryzania paznokci – zamach we wiosce olimpijskiej w Monachium, trzęsienia ziemi na
kilka miesięcy przed mistrzostwami, apogeum zimnej wojny. Dlaczego w tak spokojnych czasach nie możemy w końcu wyzbyć się nieuzasadnionych obaw?
W 2010 roku odbył się mundial w Republice Południowej Afryki. Mimo że ówczesna
sytuacja w kraju nie była tak fatalna, jak obecnie, media ciągle ostrzegały kibiców.
Przestrzegano przed kradzieżami, gwałtami i dzielnicami biedy w niebezpiecznych
rejonach Johannesburga i Kapsztadu. Ostatecznie najbardziej uciążliwie było na stadionie za sprawą wuwuzeli. Od tego portfele nie ucierpiały, za to bębenki w uszach
– jak najbardziej.
Nie lepiej podchodzono cztery lata później wobec mistrzostw świata w Brazylii.
Kraj przeżywający kryzys ekonomiczny stał pod jeszcze większym znakiem kontrastów społecznych i pogłębiającej się nędzy. Świat obiegały zdjęcia postaci
spod ciemnej gwiazdy w fawelach, gotowych na rozboje na turystach i kibicach.
Na muralach przedstawiano głodne, płaczące dziecko z piłką na talerzu.
Impreza nie rozwiązała problemów kraju, stadion w stolicy funkcjonuje jako
zajezdnia autobusowa, ale nie było słychać o masowych przestępstwach wobec
kibiców. Wszyscy pięknie bawili się w rytm samby, oddając się emocjom towarzyszącym futbolowemu świętu. Było gorąco, mimo że w Brazylii trwała wtedy zima.
Przyczyniły się do tego nie tylko emocje, ale i atmosfera na plażach i ulicach.
Rosję również traktuje się po macoszemu w kontekście mundialowej atmosfery.
Niewątpliwie jest to kraj, który nie potrafi wykorzystać swojego potencjału, pełen
kontrastów. Stereotypy przestrzegają nas przed podejściem Rosjan wobec obywateli naszego kraju. Media nieustannie bombardują nas też obrazkami z wytatuowanymi schabami nazywanymi miejscowymi kibolami.
Ogólnie tamci fanatycy mają nam urządzić piekło, a wybierając się tam, należy liczyć
się z możliwością zamachów. Dodatkowo jest to przecież kraj, gdzie nawet nie ma normalnych publicznych toalet!
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Media na całym świecie podały zdjęcie z zaplecza sanitarnego na stadionie
w Wołgogradzie. Widać na nim umieszczone obok siebie sedesy, sugerując, że kibice
nie będą mogli liczyć na odrobinę prywatności. Oczywiście zamontowanie przegród
między nimi to pół dnia pracy, ale kogo to interesuje. Wyśmiewanie się z „rosyjskich
absurdów” sprzedaje się dużo lepiej.
Co do bezpieczeństwa kibiców, również nie należy się obawiać. Policja i służby antyterrorystyczne będą w takiej gotowości jak nigdy – co jest normalne w każdym kraju,
gdy odbywa się taka impreza. Rosyjscy kibole, jeśli już, będą bić się z Anglikami, a nie
przypadkowymi kibicami sączącymi złociste napoje w ogródkach piwnych. Stosunki
między oboma krajami nie należą do najlepszych również na niwie chuligańskiej, ale
trudno stwierdzić, żeby brytyjscy uchodzili za aniołki w porównaniu z rosyjskimi.
Mundial w Rosji, oprócz piłkarskich emocji, dostarczy nam przede wszystkim niebywałej serdeczności ze strony mieszkańców. Obywatele kraju niezainteresowani
międzynarodową otoczką wybierają się na urlop w południowe części kraju, dzięki
czemu jeszcze bardziej będzie można dostrzec tych, którym zależy na pokazaniu
swojej gościnności.
Rosjanie są znani nie tylko z mocnych głów. Dobrze trafiając, można zachować wspaniałe wspomnienia do końca życia. Ich kuchnia, poczucie humoru oraz otwartość
potrafią zapaść w pamięć. Niepowtarzalna atmosfera może również czasem zamienić
się w przaśność, czego efekty można zauważyć na stoiskach.
Jednym z symboli Rosji jest matrioszka – rosyjska zabawka, złożona z drewnianych,
wydrążonych w środku lalek, włożonych jedna w drugą. Nie wszystkie jednak można
kupić dzieciom. Jedna z nich wygląda bardzo kontrowersyjnie – w ustach ma gwizdek,
ale nie trzeba bujnej wyobraźni, żeby uznać, że to co innego. Dostępne są w sklepach
internetowych – 48 złotych za większy rozmiar zestawu, a niewiele mniejszy za 35 złotych. Rosyjscy śmieszkowie uznali ten model za nieoficjalny symbol turnieju.
Na razie większość oficjalnych gadżetów poraża grzecznością, trudno jednak będzie
nie zauważyć na miejskich kramach trochę bardziej oryginalnych suwenirów. Podczas
wielkich imprez sportowych trafiały się prezerwatywy tematyczne bądź koszulki ze
sprośnymi tekstami nawiązującymi do gry w piłkę nożną. Wydaje się, że rosyjscy sprzedawcy pamiątek nie powinni poprzestać na breloczkach lub podstawkach pod kubki.
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Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
– gdzie, kiedy i jak oglądać; plan transmisji w 4K,
transmisja online i w aplikacjach mobilnych
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Przed nami wielka piłkarska, uczta Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Część osób będzie miała
okazję obejrzeć w rozdzielczości 4K. To pierwsza duża impreza transmitowana 4K w Polsce. Kanały
TVP 4K i Canal+ 4K Ultra HD dostępne będą w nc+ i Orange TV. Mamy dokładny plan transmisji
i wiemy, kiedy zagrają Polacy.
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Gdzie oglądać mundial 2018 w HD?
Wybrane mecze mundialu będą transmitowane na kanałach TVP1 i TVP2,
które dostępne są w rozdzielczości HD w ramach cyfrowej telewizji naziemnej.
Dodatkowo mecze będą też transmitowane na kanale TVP Sport, który w wersji SD
również trafi do DVB-T. Kanały TVP są też powszechnie dostępne u operatorów.

Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 4K?
Mundial w 4K będzie w większości transmitowany na specjalnie utworzonym
na ten czas kanale TVP 4K. Tam transmitowane będą 52 spotkania, pozostałe 12
obejrzeć będzie można na Canal+ 4K Ultra HD. Oba kanały dostępne będą w nc+
oraz Orange TV. Nie znajdziemy ich u innych operatorów. W Orange TV wystarczy
korzystać z oferty światłowodowej i posiadać odbiornik Samsung ICU 100. W przypadku nc+ wymagany jest pakiet Canal+ oraz dekoder UltraBOX+ wspierający 4K
lub moduł CAM CI+.
Jeśli nie chcemy wiązać się z żadnym operatorem na dłużej dobrą opcją może
być zakupienie oferty nc+ na kartę z modułem CI+ za 199 zł, gdzie dostajemy
na start 1 miesiąc dostępu do kanałów gratis. Musimy przy tym posiadać telewizor 4K z odpowiednim tunerem satelitarnym. Mundial trwa od 14 czerwca do
15 lipca istnieje, więc ryzyko, że nie uda nam się obejrzeć wszystkich spotkań.
Jest to jednak jedna z opcji, można też związać się umową z nc+ lub orange

Mistrzostwa Świata Online – transmisje meczów w internecie i aplikacjach mobilnych
Świetną wiadomością jest fakt, że wszystkie spotkania będzie można też obejrzeć
online zarówno przez przeglądarkę, jak i aplikacje mobilne TVP Sport. Transmisje
online będą dostępne całkowicie legalnie przez stronę sport.tvp.pl. Niestety nie
znane są pełne parametry transmisji online, miejmy nadzieje, że będzie ona przynajmniej w HD.

Mundial w 4K będzie w większości transmitowany na specjalnie
utworzonym na ten czas kanale TVP 4K. Tam transmitowane będą 52
spotkania, pozostałe 12 obejrzeć będzie można na Canal+ 4K Ultra HD.
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GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

Rosja

Portugalia

Francja

Argentyna

Arabia Saudyjska

Hiszpania

Australia

Islandia

Egipt

Maroko

Peru

Chorwacja

Urugwaj

Iran

Dania

Nigeria

14.06 I 17:00 I Moskwa, Łużniki

15.06 I 17:00 I St Petersburg

16.06 I 12:00 I Kazań

16.06 I 15:00 I Moskwa 0A

Rosja

vs

Arabia S.

15.06 I 14:00 I Jekaterynburg

Egipt

vs

Urugwaj

Maroko

vs

Iran

15.06 I 20:00 I Soczi

Portugalia

vs

Hiszpania

Francja

vs

Australia

16.06 I 18:00 I Sarańsk

Peru

vs

Dania

19.06 I 20:00 I St Petersburg

20.06 I 14:00 I I Moskwa, Łużniki

21.06 I 14:00 I Jekaterynburg

Rosja

Portugalia

Francja

vs

Egipt

20.06 I 17:00 I Rostów

Urugwaj

vs

Arabia S.

25.06 I 16:00 I Samara

Urugwaj

vs

Rosja

25.06 I 16:00 I Wołgograd

Arabia S.

vs

Egipt

vs

Maroko

20.06 I 20:00 I Kazań

Iran

vs

Hiszpania

25.06 I 20:00 I Sarańsk

Iran

vs

Portugalia

25.06 I 20:00 I Kaliningrad

Hiszpania

vs

Maroko

vs

Peru

21.06 I 17:00 I Samara

Dania

vs

Australia

26.06 I 16:00 I Moskwa, Łużniki

Dania

vs

Francja

26.06 I 16:00 I Soczi

Australia

vs

Peru

Argentyna

vs

Islandia

16.06 I 21:00 I Kaliningrad

Chorwacja

vs

Nigeria

21.06 I 20:00 I Niżny Nowogród

Argentyna

vs

Chorwacja

22.06 I 17:00 I Wołgograd

Nigeria

vs

Islandia

26.06 I 20:00 I St Petersburg

Nigeria

vs

Argentyna

26.06 I 20:00 I Rostów

Islandia

vs

Chorwacja

GRUPA E

GRUPA F

GRUPA G

GRUPA H

Brazylia

Niemcy

Belgia

Polska

Szwajcaria

Meksyk

Panama

Senegal

Kostaryka

Szwecja

Tunezja

Kolumbia

Serbia

Korea Południowa

Anglia

Japonia

17.06 I 14:00 I Rostów

17.06 I 17:00 I Moskwa, Łużniki

18.06 I 17:00 I Soczi

19.06 I 14:00 I Sarańsk

Kostaryka

vs

Arabia S.

17.06 I 20:00 I Samara

Brazylia

vs

Szwajcaria

22.06 I 14:00 I St Petersburg

Brazylia

vs

Kostaryka

22.06 I 20:00 I Kaliningrad

Urugwaj

vs

Szwajcaria

27.06 I 20:00 I Moskwa 0A

Urugwaj

vs

Brazylia

27.06 I 20:00 I Niżny Nowogród

Szwajcaria

vs

Kostaryka

CANAL+ 4K Ultra HD

Niemcy

vs

Meksyk

18.06 I 14:00 I Niżny Nowogród

Szwecja

vs

Korea Płd.

23.06 I 17:00 I Soczi

Niemcy

vs

Szwecja

23.06 I 20:00 I Rostów

Korea Płd.

vs

Meksyk

27.06 I 16:00 I Kazań

Korea Płd.

vs

Niemcy

27.06 I 16:00 I Jekaterynburg

Meksyk

vs

Szwecja

Belgia

vs

Panama

18.06 I 20:00 I Wołgograd

Tunezja

vs

Anglia

23.06 I 14:00 I Moskwa 0A

Belgia

vs

Tunezja

24.06 I 14:00 I Niżny Nowogród

Anglia

vs

Panama

28.06 I 20:00 I Kaliningrad

Anglia

vs

Belgia

28.06 I 20:00 I Sarańsk

Panama

vs

Tunezja

Kolumbia

vs

Japonia

19.06 I 17:00 I Moskwa 0A

Polska

vs

Senegal

24.06 I 17:00 I Jekaterynburg

Japonia

vs

Senegal

24.06 I 20:00 I Kazań

Polska

vs

Kolumbia

28.06 I 16:00 I Wołgograd

Japonia

vs

Polska

28.06 I 16:00 I Samara

Senegal

vs

Kolumbia
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30.06 I Soczi

1A

vs

30.06 I Kazań

2B

1C

vs

02.07 I Samara

2D

1E

vs

02.07 I Rostów nad Donem

2F

1G

06.07 I Niżny Nowogród

06.07 I Kazań

?

?

vs

2H

10.07 I Sankt Petersburg

?

PÓŁFINAŁ

FINAŁ

25.06 I Sankt Petersburg

26.06 I Moskwa

?

?

11.07 I Moskwa

?

01.07 I Moskwa

1B

vs

2A

CANAL+ 4K Ultra HD

07.07 I Samara

07.07 I Soczi

?

?

01.07 I Niżny Nowogród

03.07 I Sankt Petersburg

1D

1F

vs

2C

vs

2E

01.07 I Moskwa

1H

vs

2G
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