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WSTĘPNIAK

Przed Wami kolejne specjalne wydanie iMagazine, tym razem
w całości poświęcone telewizorom. Końcówka roku to świetny
czas na zakup dużego ekranu, ceny zdążyły stopnieć, a ja oraz
eksperci z całego świata zdążyliśmy przetestować i zrecenzować większość modeli. Dzięki temu w tym numerze znajdziecie
recenzje najlepszych i najciekawszych ekranów, a przede wszystkim rekomendacje na zakup telewizora niezależnie od budżetu.
Znalazły się modele tańsze niż 3 tysiące złotych oraz modele
ekstrawaganckie jak The Frame, Eclipse czy EZ1000. Doskonale
wiem, że wybór telewizora nie należy do najłatwiejszych, staram
się doradzać i pomagać. Praktycznie codziennie na stronie iMagazine.pl prezentuję najnowsze wieści z rynku i cenne porady.
Numer specjalny to zbiór tych najważniejszych informacji w jednym miejscu. W świecie telewizorów dzieje się naprawdę dużo,
od roku mamy płyty UHD Blu-ray, rozdzielczość 4K zagościła
na dobrze, a wciąż rozwijana jest kwestia HDR, czyli szerokiego zakresu tonalnego. Mam nadzieje, że ten numer będzie
pomocny, a zarazem interesujący także dla tych, którzy zakup
telewizora mają już za sobą. Jednocześnie zapraszam Was do
czytania regularnych wydań iMagazine oraz częstego zaglądania na stronę.
Miłej lektury						

Paweł Okopień
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nc+ wprowadza do oferty dekoder 4K
Wreszcie! Telewizja nc+ zapowiedziała oficjalnie swój nowy dekoder ze wsparciem
dla 4K. To pierwszy operator satelitarny
w kraju z takim dekoderem i drugi po
Orange liczący się gracz na rynku płatnej
telewizji. Sprzedaż dekodera rozpocznie
się jednak dopiero w listopadzie.

Czytaj więcej...

Westworld – pierwszy serial na
UHD Blu-ray
UHD Blu-ray ma już prawie dwa lata. Format
debiutował w marcu ubiegłego roku, jesienią trafił do Polski. Teraz na krążku wydano pierwszy
serial, a zapowiedzi wydawców są jeszcze ciekawsze. Niestety nie dotyczy to naszego kraju.

Czytaj więcej...

Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2018
w 4K i w TVP
Piłkarska reprezentacja Polski awansowała
do finałów Mistrzostw Świata. Te odbędą się
w 2018 roku w Rosji w dniach 14 czerwca – 15 lipca.
Kluczowe dla nas są dwie informacje – wszystkie mecze będą realizowane w rodzielczość 4K,
wszystkie spotkania będą też transmitowane
przez TVP.

Czytaj więcej...
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Netflix z polskim serialem
i partnerstwem z Orange
Tylko w przeciągu ostatnich dwóch dni, ze
strony Netflixa pojawiły się dwie ważne
informacje. Wczoraj poinformowano
o rozpoczęciu produkcji polskojęzycznego serialu. Dziś natomiast o globalnym
partnerstwie z Orange. Obie informa-

Projektorowe nowości z targów
IFA 2017

cje powinny ucieszyć wielu lokalnych
użytkowników.

Czytaj więcej...

Spisywanie wrażeń z targów IFA 2017 nie zakończyło się na moim, czy Norberta podsumowaniu.
W Berlinie zobaczyliśmy wiele nowości, które
są warte uwagi. Wśród nich należy wspomnieć
projektory, szczególnie to od Sony. Projektory
4K stają się przystępniejsze, a producenci
wciąż wieżą, że staną się one przyszłością kina
domowego.

Czytaj więcej...

Apple TV 4K bierze czynny udział
w wojnie formatów
W amerykańskim iTunes znalazło się 136 tytułów
w 4K, z czego 74 korzysta z Dolby Vision. W Polsce
tytułów na chwile obecną jest około 50. Szczerze
nie spodziewałem się tak bogatej listy filmów
w ultrawysokiej rozdzielczości. Tym bardziej nie
spodziewałem się zalewu filmów z Dolby Vision
i myślę, że nie jestem w tym osamotniony.

Czytaj więcej...
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HDR10+ zyskał silnych
sojuszników
Samsung właśnie pozyskał silnych partnerów w rywalizacji z Dolby. Panasonic oraz 20th
Century Fox dołączają do aliansu HDR10+. Więcej
o nim zapewne dowiemy się podczas targów IFA,
pewne jest jednak, że to będzie jedna z cięższych
wojen formatów w historii. Na szczęście nie tak
ważna dla użytkownika.

Czytaj więcej...

Steam Link na telewizorach
Samsunga
Na zeszłorocznych targach IFA, Samsung
pierwszy raz wspomniał o współpracy
z Valve, teraz mamy tego finalny owoc.
Aplikacja Steam Link właśnie trafia na
zeszłoroczne i tegoroczne telewizory
koreańskiego producenta. To rozwiązanie, które może zmienić konfiguracje
naszych domowych sprzętów do gier.

Czytaj więcej...

IMAX też rezygnuje z 3D
Raptem 5 lat temu trend w telewizorach i właściwie w filmach był jeden – 3D. Teraz znaleźć nowy
model ekranu ze wsparciem dla 3D to prawdziwe
wyzwanie (właściwie tylko Panasonic EX780).
Teraz przyszła pora na kolejnego gwoździa do
trumny, niemal ostatecznego. Z 3D wycofuje się
IMAX. Trójwymiar jednak nigdy nie umiera.

Czytaj więcej...
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Gigantyczne telewizory OLED
mogą pojawić się już za rok
Jednym z największych wyzwań technologii OLED jest kwestia rozmiarów. Brakuje średnich przekątnych, chociażby do monitorów.
Praktycznie nie ma też na rynku telewizorów
powyżej 65 cali. Te 77-calowe jeśli są, to kosztują astronomiczne kwoty. Ma to się zmienić
w 2018 roku. LG inwestuje bowiem miliardy
w nową fabrykę.

Czytaj więcej...

Samsung, LG, TCL – tak kształtuje
się światowy rynek telewizorów
Jak wygląda aktualnie światowy rynek telewizorów? Król jest jeden – zaczyna się na „S” i kończy
na „amsung”. Natomiast ostatnie 4 lata to gigantyczne umocnienie się chińskich marek, głównie spowodowane boomem na rynku lokalnym.
I tylko Japończyków żal.

Czytaj więcej...

Dolby Cinema już w 100 miejscach
na świecie
Już w 100 miejscach na świecie można cieszyć się
salami kinowymi w standardzie Dolby Cinema.
To referencyjne sale kinowe Dolby z wsparciem
dla Dolby Vision i Dolby Atmos. Dolby chce stworzyć kompletny standard realizacji i wyświetlania
obrazu. Jednocześnie inne firmy, również prezentują swoje pomysły na kina następnej generacji.

Czytaj więcej...
9
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Telewizor w rolce już w 2020 roku
W ciągu trzech lat na rynku pojawią się rolowane telewizory OLED. LG bardzo
dynamicznie rozwija technologię organicznych wyświetlaczy. Prototyp takiego
ekranu już jest, a przecież wrażenie robi już tegoroczny model LG W7.

Czytaj więcej...

Debiutuje nowy tani OLED od LG
LG wprowadza na rynek nowy telewizor. Robi to w nietypowym terminie i bez
przesadnej celebracji. Zresztą nie ma się czym chwalić, ale dla niektórych będzie
to model warty uwagi, choć lekko przestarzały. Mowa o LG OLED A7.

Czytaj więcej...
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Olbrzymi telewizor trafia na rynek
– naprawdę olbrzymi
Jaką przekątną ma największy telewizor dostępny
na rynku? W sklepach bez trudu kupimy ekrany
75-calowe. Nie ma też problemów z zamówieniem
ekranów 85-88 calowych. Można też nabyć ponad
100-calowe telewizory. Jednak teraz premierę ma
ekran C Seed 262 o przekątnej… 262 cali.

Czytaj więcej...

Sharp idzie w OLED
– będzie konkurencja
Sharp niespodziewanie ogłosił,
że zamierza ruszyć z produkcją paneli OLED do telewizorów.
Pierwsze egzemplarze miałyby
pojawić się na początku przyszłego roku. Jeśli firmie się uda,
to dojdzie do przełamania monopolu LG.

Czytaj więcej...

Dolby Atmos w Netflix – przełom
w świecie dźwięku
Okja to pierwszy film z Dolby Atmos, który zadebiutował globalnie w serwisie VOD. Serwisem
tym jest Netflix. Na razie film z taką ścieżką
dźwiękową mogą obejrzeć posiadacze konsoli
Microsoft. Mówimy jednak o kolejnym ważnym
jakościowym przełomie. Czy jednak Dolby rzeczywiście dba o jakość?

Czytaj więcej...
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Focal zaprosił wąskie grono dziennikarzy na specjalny
pokaz nowych głośników do kina domowego. Miejsce
tej prezentacji nie było typowe – była nim siedziba
firmy Dolby. To dało mi szansę porozmawiać z jej
przedstawicielami i dowiedzieć się ważnych kwestii
odnośnie Dolby Atmos, Dolby Vision oraz Dolby Cinema.
Nowe głośniki Focal Sib Evo Dolby Atmos już w Polsce
Zacznijmy jednak od samych głośników, ponieważ warto o nich wspomnieć. Focal
Sib Evo Dolby Atmos to kompaktowy zestaw głośników do kina domowego w standardzie 5.1.2. Jak sama nazwa wskazuje jest on przystosowany do technologii
dźwięku obiektowego stworzonej przez Dolby. Co ważne zamiast głośników sufitowych mamy tu głośniki odbijający dźwięk w głośnikach frontowych. Zgrabna forma
i cena w okolicach 5299 złotych sprawiają, że w cenie topowych soundbarów z Dolby
Atmos dostajemy naprawdę niezły sprzęt pozwalający w pełni poczuć o co chodzi
w dźwięku obiektowym. Do 20 metrowego pokoju będzie to rozwiązanie naprawdę
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zazwyczaj wystarczające. Sama firma Focal to francuski producent głośników działający od
1979 roku. Firma produkuje głośniki w Saint-Etienne gdzie ma siedzibę.

We Wrocławiu Dolby ma największe poza USA centrum R&D
Dla mnie jednak prawdziwą frajdą było odwiedzenie polskiej siedziby Dolby. Biuro we
Wrocławiu to w rzeczywistości największe centrum badań i rozwoju Dolby poza Stanami
Zjednoczonymi. Zatrudnionych jest tu około 150 osób, a w przyszłości w nowej siedzibie
zatrudnienie będzie mogło znaleźć nawet 450 osób. Tutaj powstają rozwiązania dźwiękowe dla konkretnych sal kinowych, na przykład sali z Dolby Atmos w Cinema City w Galerii
Północ w Warszawie. To pierwszy multipleks w stolicy z technologią dźwięku obiektowego,
w sumie w Polsce jest już 14 takich sal. Sam byłem na seansie w Heliosie w rodzinnej Łodzi
i polecam się wybrać do sali z Dolby Atmos, to robi wrażenie. Zresztą domowe systemy
też. Co ważne mamy też „swoich” ludzi w Dolby na wysokich stanowiskach. Polka, Iwona
Kowalska, na co dzień rezyduje w Monachium, a odpowiada za firmę w całym regionie CEE
(Europy Środkowo-Wschodniej).

15

WYWIAD
RELACJA

Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema, a sprawa polska

Dolby Cinema, a sprawa Polska
O ile dobre audio znajdziemy już w wielu miejscach w naszym kraju to mam
niestety złą wiadomość, jeśli chodzi o samą jakość obrazu. Rozwiano wszystkie
moje nadzieje co do rychłego nadejścia Dolby Cinema do Polski. Dolby Cinema
to sale w których Dolby dba o to, aby referencyjny był zarówno dźwięk i obraz.
W tym drugim przypadku wykorzystuje się projektory laserowe oferujące dużą
jasność i pozwalające na zobaczenie HDR w standardzie Dolby Vision. Takich
sal kinowych na razie w Polsce nie będzie i prawdopodobnie długo potrwa,
zanim je zobaczymy. Najlepszym wyborem, aby się przekonać co tracimy jest
wyprawa do Holandii, gdzie działają dwie takie sale. Kolejne dwie uruchomiono niedawno w Austrii, a także Hiszpanii, wkrótce pojawić się też powinny we
Francji.

Dolby + Apple
Dla Dolby prawdziwym wyróżnieniem była ostatnia konferencja Apple’a.
W końcu Apple rzadko kiedy wykorzystuje patenty innych firm i się tym chwali.
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Tak jest w przypadku Dolby Vision. Standard
ten pojawił się w iPhone X, iPhone 8, iPhone
8 Plus, a także iPadach Pro 2017 i Apple TV 4K.
Apple w końcu oficjalnie praktycznie nigdy
nie mówi o takich detalach, tym razem było
inaczej. Wyraźnie umieszczony też logotyp
Dolby Vision na filmach w iTunes na pewno
przyczyni się do promowania tego standardu.
Nie wiadomo jak wygląda umowa pomiędzy
Apple i Dolby, w końcu dla firmy to jest duża
promocja, standardowo Apple za możliwość
oferowania Dolby Vision na Apple TV 4K
powinno zapłacić opłatę licencyjną. Dla set-top-boxów takich jak Apple TV 4K taka opłata
to około 80 centów za każdy wyprodukowany
egzemplarz.

Telewizory z Dolby Vision
Na razie problemem są odbiorniki telewizyjne
na rynku Europejskich. W Stanach Zjednoczonych firm wspierających Dolby Vision jest
więcej, podobnie w Chinach. W Europie na
chwile obecną mamy ekrany LG (OLED i SuperUHDTV) telewizorów Sony XE93, XE94, ZD9
oraz OLED A1 (nie jestem jednak pewny co do
otrzymania przez nie odpowiedniej aktualizacji, jednak ma być ona dostępna najpóźniej
do końca roku). Panasonic i Samsung wybrali
HDR10+, TCL być może wprowadzi Dolby
Vision w przyszłym roku, Philips aktualnie
milczy i pozostaje jedynie przy standardzie
HDR10. Należy pamiętać jednak, że HDR10 jest
cząstką każdego materiału z Dolby Vision,
więc treści w Dolby Vision i tak zobaczymy na
każdym telewizorze z HDR, lepiej będzie to
wyglądać oczywiście na telewizorze w pełni
kompatybilnym i z odpowiednimi parametrami technicznymi. Czyli w teorii, realny i najlepszy aktualnie efekt Dolby Vision zobaczymy na
Sony ZD9. Walka formatów w przyszłym roku
będzie niezwykle ciekawa, jak po targach IFA
sytuacja była wyrównana, tak teraz za sprawą
Apple szala przechyla się w stronę Dolby.

Czy smartfon z Dolby Atmos lub
Dolby Vision ma sens?
Podczas spotkania miałem okazję też dyskutować na temat tego, czy jest sens implementować Dolby Vision i Dolby Atmos w urządzeniach takich jak smartfony, tablety, czy
nawet soundbary i słabszej jakości telewizory.
W mojej opinii niestety często jest to wpro-
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wadzanie nieświadomego klienta w błąd. Jeśli
będzie patrzeć on tylko na logotypy umieszczone na pudełku, czy specyfikację nie mając
bezpośredniego porównania. Dla Dolby jest to
oczywiście biznes, ponieważ firma zarabia na
licencjonowaniu swojej technologii. Przedstawiciele starali się jednak podkreślić, że urządzenia muszą spełniać określone warunki dla
swojej klasy, aby móc chwalić się wsparciem
dla danego systemu dźwięku lub obrazu. Nie
da się porównać Dolby Vision z iPhone’a do
Dolby Vision z Sony ZD9, czy dużego ekranu
OLED Sony A1, czy LG W7, B7. Tak samo nie
da się porównać Dolby Atmos z Huawei P9,
MateBook X, czy telewizorów LG do tego co
oferuje soundbar Samsunga K950, odsłuchiwany Focal Sib Evo, czy wreszcie jeszcze lepszy
zestaw kina domowego, czy sala kinowa
z Dolby Atmos. Dolby jednak podkreśla, że
jest to najlepsze rozwiązanie, na które stać
dane urządzenie. Dlatego na przykład Huawei
MateBook X może pochwalić się naprawdę
dobrym dźwiękiem, a w najnowszych iPhone’ach i iPadzie Pro zobaczymy różnice pomiędzy zwykłymi treściami, a tymi w Dolby Vision.
Rozumiem to tłumaczenie i w sumie powinienem się cieszyć. Gdyby logo Dolby gwarantowało dobry obraz czy dźwięk byłbym bez
pracy. Tak to nadal muszę testować dla was
urządzenia, by stwierdzić, czy są wartę zakupu
;) Logo oznacza wsparcie, a nie referencje.

Transmisje z Dolby Atmos w Polsce
Z pozytywnych informacji od Dolby trzeba
powiedzieć, że firma stara się, aby w Polsce

odbyła się transmisja telewizyjna wykorzystująca Dolby Atmos. Na razie nie ma mowy
o konkretach, ale jest szansa, że prędzej,
czy później takie wydarzenie będzie miało
miejsce. Na świecie z Dolby Atmos są już transmitowane mecze Ligi Mistrzów. Wcześniej
można było też wsłuchać się w rozpoczęcie
Igrzysk Olimpijskich w Rio, czy transmisje
z finału Rolanda Garrosa. Niestety nic z tych
treści nie jest jeszcze dostępne u nas.

Dźwięk Dolby Atmos powstaje na
komputerach Apple
Kulminacyjnym momentem mojej wizyty
w siedzibie Dolby, był odsłuch zestawu
Focala połączony z możliwością zobaczenia
jak miksuje się dźwięk pod ten system. Co
ciekawe robi się to przy wykorzystaniu także
sprzętu Apple’a. Na miejscu stał Mac Pro i na
nim zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie Dolby. Osoby tworzące ścieżkę
dźwiękową w Dolby Atmos mają do dyspozycji
128 obiektów, którymi mogą poruszać po przestrzeni dźwiękowej. Nie ma tu mowy o typowych kanałach, dźwięk płynnie przechodzi
w zależności od tego z jakiej konfiguracji
korzystamy. Słyszymy, więc dokładnie samoloty przemieszczające się z tyłu na przód i z góry
na dół lub na odwrót. Dużą rolę w finalnym
odbiorze Dolby Atmos w przypadku zestawów
kina domowego odgrywa amplituner i prawidłowo przeprowadzona kalibracja dźwięku,
tak aby dostosować ten dźwięk idealnie do
miejsca, w którym zazwyczaj siedzimy.
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Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema, a sprawa polska

Dolby Atmos na Blu-ray w Polsce
Osobiście naprawdę cieszę się z tego, że przedstawiciele Dolby starają się zachęcać
sieci kin do wchodzenia w te wciąż nowe rozwiązania. Podejmowane są działania na
rzecz lepszej jakości dźwięku na polskich kanałach telewizyjnych. Współpracuje się
z twórcami filmów i studiami post produkcyjnymi. W Dolby Atmos zrealizowano na
przykład koncert Krzysztofa Pendereckiego, a sam dyrygent stwierdził, że na nagraniu podczas odsłuchu słyszał lepiej niż dyrygując. Niestety wysiłki Dolby są mocno
zaprzepaszczane lub marnowane przez lokalnych nadawców i dystrybutorów. Na pięć
polskich filmów pełnometrażowych z Dolby Vision tylko jeden doczekał się wydania
Blu-ray z Dolby Atmos. Dystrybutorzy też często zagranicznych filmów w Dolby Atmos
w Polsce nie wydawali z tą ścieżką dźwiękową, choć tu sytuacja na szczęście ostatnio
się poprawiła.
Jest nadzieja, że będzie więcej i to w lepszej jakości. Warto też wiedzieć, że nad tą
jakością pracuje się w Polsce. Być może inżynierowie z Wrocławia będą odpowiedzialni
za kolejne nowości w świecie dźwięku.

paweloko
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Japońska Toshiba właśnie powraca z telewizorami
na sklepowe półki. Dzieje się to za pomocą licencji
udzielonej tureckiej firmie Vestel. Miałem okazję rozmawiać
z Andrzejem Krop będącym Dyrektorem Zarządzającym
tej firmy w Polsce. Krótki wywiad, powinien pozwolić
dać odpowiedź czy warto zainteresować się nowymi
produktami z logo Toshiba. Moim zdaniem zapowiada się
bardzo interesująco.
Toshiba zniknęła z rynku ale powraca, czego możemy się spodziewać po
tym powrocie? Jak bardzo jest szeroka współpraca Vestela z Japońską
Toshiba? Czy japońskie jest wyłącznie logo?
Dla Vestela realizacja nowego projektu z Toshibą ma wyjątkowe znaczenie.
Obie firmy współpracują ze sobą od prawie 30 lat zatem powrót telewizorów
japońskiej marki na rynek europejski jest naturalnym krokiem w celu zacieśnienia i rozszerzenia dotychczasowej współpracy. Co ważne, to nie tylko japońskie
logo, ale również duch, z tym że w europejskich rękach specjalistów Vestela,
którzy znają lokalne potrzeby i wymagania, i są w stanie sprostać dynamice
rynku. A rynek europejski nie jest łatwy dla producentów telewizorów, o czym
przekonało się już kilka globalnych koncernów. Bez posiadania odpowiedniego
zaplecza i skali produkcyjnej, koordynacja skomplikowanego rynku jest bardzo
trudna. Wiele rynków ma inne wymagania dotyczące standardów odbioru
telewizji czy to analogowej, cyfrowej, kablowej czy satelitarnej. Jeśli do tego
dodamy konieczność pracy nad platformami smart, to naprawdę sprostanie
wymaganiom wszystkich rynków w Europie jest nie lada wyzwaniem. Natomiast firma Vestel jako czołowy producent europejski jest w stanie sprostać
tym wymogom.
Dlatego też Vestel i Toshiba zdecydowały się na współpracę na szeroką skalę,
zakładającą wspólne opracowanie koncepcji i tworzenie produktów na rynek
europejski. Wprowadzenie nowych serii oznacza nie tylko tchnięcie nowego
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życia w dobrze wszystkim znaną markę telewizorów, ale również ożywienie całego
przemysłu, dzięki atrakcyjnej cenowo ofercie na rynku telewizorów tej klasy. Wykorzystujemy zdolności technologiczne oraz siłę produkcyjną firmy Vestel, by dotrzeć do
klienta masowego. Włączamy do naszej oferty technologie wysokiej jakości, na przykład wielkoekranowe konstrukcje OLED, opracowujemy serie telewizorów w atrakcyjnych cenach i o bogatych funkcjach. Wyposażamy telewizory w jakość UHD, takie jak
szeroka gama kolorów, aby dać widzom większą satysfakcję z oglądania.
Jakie telewizory Vestela znajdziemy w Polsce? W jakich sklepach je znajdziemy?
Jakie to marki?
Firma Vestel to multibrand odpowiedzialny za produkcję, dystrybucję i sprzedaż wielu
marek. W swoim portfolio Vestel posiada takie marki jak HITACHI, JVC, TELEFUNKEN,
FINLUX i wiele innych. Telewizory są dostępne w większości sieci detalicznych w Polsce.
Dlaczego wolicie sprzedawać telewizory pod innym logiem, zamiast budować
silną markę własną?
Profil Vestela jest oparty na produkcji OEM dla ponad 500 marek, co jest ogromną
szansą na wykorzystanie potencjału produkcyjnego jednej z najnowocześniejszych
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fabryk LCD na świecie. Zwłaszcza w czasie, gdy większość marek zamknęła swoje
fabryki, ponieważ nie była w stanie konkurować w dobie coraz bardziej zglobalizowanego rynku.
Sprzedawanie renomowanych brandów licencyjnych daje możliwość połączenia
naszych możliwości produkcyjnych i know how japońskich marek, z którymi współpracujemy. Jednocześnie firma Vestel z powodzeniem sprzedaje wiele produktów pod
marką Vestel, szczególnie w Turcji oraz wybrane produkty w Europie np. produkty
B2B.
Gdzie produkowane są telewizory? Z jakich matryc korzysta Vestel? Na jakie
wsparcie serwisowe mogą liczyć klienci?
Telewizory są produkowane w naszej mega fabryce w Turcji, której zaawansowane
możliwości produkcyjne były wielokrotnie pokazywanie w programach Discovery
i National Geographic.
Vestel korzysta tylko i wyłącznie z najlepszych dostępnych na rynku matryc od czołowych producentów paneli.
Jeśli chodzi o wsparcie serwisowe to każdy telewizor Toshiba jest sprzedawany
z 2-letnią gwarancją producenta.
Czy OLED Toshiby pojawi się w Polsce?
Tak, będzie on dostępny w sprzedaży w sieci Media Markt, Saturn i Redcoon.
Jak wygląda kwestia Smart TV w telewizorach Vestela? Będziecie dbać
o dostępność polskich serwisów? Czego możemy się spodziewać w najbliższej
przyszłości?
Jesteśmy w kontakcie z czołowymi dostawcami treści na rynek polski i oferta aplikacji
będzie sukcesywnie rozszerzana.
Poza dostępem do takich globalnych aplikacji jak Netflix, YouTube, serwisów społecznościowych jak Facebook, Twitter, polskiemu użytkownikowi dajemy dostęp do aplikacji IPLA, Chili TV oraz do niezliczonego koszyka aplikacji w ramach Opera TV Store.
Jak według Pana będzie wyglądał telewizor za 5 lat? Gdzie wtedy będzie Vestel?
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Na pewno kolejnym wielkim krokiem
będzie przejście z rozdzielczości 4K
na 8K. Coraz większa rozdzielczość
dostarcza niesamowitych wrażeń.
Prototypy takich urządzeń pokazywane są na rynku już od kilku lat. My cały
czas pracujemy nad takimi produktami dla konsumentów. Dużą uwagę
kładziemy na łatwość użytkowania
naszych produktów dlatego szukamy
coraz to nowych rozwiązań jak powinien wyglądać interfejs użytkownika
w naszych telewizorach.
Na które produkty Vestela (nie tylko
telewizory) warto zwrócić uwagę?
Z których Pan jest najbardziej zadowolony? Czy znajdziemy w nich
innowacje i unikalne funkcje?
Jestem niesamowicie dumny przede
wszystkim z naszych produktów AGD
SHARP, gdzie w każdej z kategorii
możemy pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami, np. technologia
Plasmacluster dostępna w lodówkach, oczyszczaczach powietrza czy
klimatyzatorach.
Wprowadzamy nowe innowacyjne
kategorie produktowe jak ładowarki
do samochodów elektrycznych, czy
ekrany bezszwowe do budowy ścian
wizyjnych także pod marką Vestel.

paweloko
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APPLE TV 4K
CO NOWEGO?
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

To model Apple TV, który powinien zadebiutować przed paroma laty, w miejsce
modelu 4. generacji. Jest jednak kilka powodów do zadowolenia z tego, że
otrzymaliśmy go dopiero dzisiaj.
25
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Dwa modele
W ofercie Apple są obecnie dwa modele Apple TV – model 4 i 4K. Starszy jest teraz oferowany tylko z 32 GB pojemności za 699 złotych, a nowszy ponownie przyjął strategię
poprzednika – jest w wersjach 32 i 64 GB, w cenie 849 lub 949 złotych. Potencjalną zaletą
większego modelu jest więcej miejsca na przechowywanie miniaturek naszych zdjęć, jeśli
ambitniej korzystamy z iCloud Photo Library, oraz więcej miejsca na… przepiękne screesavery od Apple, zremasterowane teraz w 4K i HDR. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale często
w domu zostawiamy ATV włączone, nawet jak już z niego nie korzystamy, dla tych pięknych widoków.

Serce i specyfikacja
Apple A8 zostało w modelu 4K zastąpione świeżym A10X Fusion, które znamy z najnowszych iPadów Pro – powinien w końcu zapewnić więcej mocy niż potrzeba, nawet graczom
(o ile takowi istnieją na tej platformie). Apple podczas keynote nawet pokusiło się o demo
nowej gry, nadal więc liczą, „że coś z tego będzie” – szkoda tylko, że nie starają się bardziej.
W kwestii portów i łączności – uaktualniony został Ethernet z 10/100BASE-T (100 Mbps) na
gigabitowy (1 Gbps), a Wi-Fi (802.11ac) zyskało teraz wsparcie dla pasma 5 GHz. Poprawiono
też Bluetooth z 4.0 na 5.0, a złącze HDMI teraz wspiera standard 2.0a zamiast 1.4.
Jeden port zniknął – USB-C – który służył do celów diagnostycznych.

Siri Remote
Wraz z nowym Apple TV 4K pojawił się też nowy Siri Remote. Ten pilot zgarnął sporo krytyki
przez ostatnie lata i niestety Apple nie zdecydowało się go znacząco poprawić – dodano
jedynie biały pierścień wokół przycisku Menu.
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Deweloperzy mają natomiast teraz dostęp nie tylko do informacji o „acceleration” i „gravity”, ale również do prędkości obrotu i „attitude” pilota.
Nowa jest też cena – w USA kosztuje 69 dolarów, a w Polsce jeszcze nie jest dostępny.

4K i HDR
Dla posiadaczy telewizorów 4K wspierających HDR to prawdopodobnie jedna z lepszych
przystawek, jakie są dostępne na rynku. Ważne jest też to, że filmy z HDR będą dostępne
zarówno w standardzie Dolby Vision, jak i HDR10 – wojna formatów nie powinna nas
zatem obchodzić.
Apple do kompletu oferuje też filmy w 4K w iTunes – do kupienia lub wypożyczenia – w tej samej
cenie, co wersje 1080 p. Najlepsze jest jednak to, że jeśli posiadamy filmy w 1080 p, to zostaną one
automatycznie uaktualnione do 4K, pod warunkiem, że będą dostępne w tym formacie.

morid1n
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Pojawienie się Apple TV 4K na wrześniowej konferencji nie było niespodzianką,
urządzenie też nas praktycznie niczym nie zaskoczy. Apple stworzyło kolejną
generację urządzenia z olbrzymim potencjałem i w porównaniu do innych
nowości – niską ceną. Wypadałoby to teraz wykorzystać.
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Apple TV 4K zewnętrznie nie różni się niczym od poprzedniej generacji. Jedyna zmiana
wizualna to biała obramówka wokół przycisku Menu na pilocie. Wewnątrz ulokowano procesor A10X Fusion, co gwarantuje wystarczająco dużo mocy, by radzić sobie z ultrawysoką rozdzielczością, do jakiej urządzenie zostało stworzone. Sprzęt już jest na sklepowych półkach
także w Polsce. Wersja 32 GB kosztuje 849 złotych, a za 949 złotych kupimy wariant 64 GB.
W sklepie pozostała też poprzednia generacja za 699 złotych, której zakupu Wam rekomendować nie będę, chyba że jako dodatkowa przystawka na przykład w drugim pokoju.
Funkcjonalność Apple TV 4K względem poprzedniej wersji zmieniła się poprzez obsługę
ultrawysokiej rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli), a także wsparcie dla szerokiego zakresu
tonalnego, czyli HDR. HDR jest wspierany w dwóch formatach HDR10, czyli statycznymi
metadanymi do pojedynczego filmu oraz z Dolby Vision, czyli dynamicznymi metadanymi.

Rozdzielczość 4K zobaczymy w interfejsie urządzenia, a także w przyszłości zapewne
w poszczególnych aplikacjach. Z pewnością pierwszą aktualizację do 4K otrzyma Netflix,
powinien pojawić się też Amazon, choć o nim Apple już na tej konferencji nie wspomniało.
Ponadto dzięki temu lepiej będą prezentować się nasze zdjęcia i filmy zgromadzone
w bibliotece iCloud. Wyjątkową nowością względem wszelakich przystawek czy platform
Smart TV jest dostęp do iTunes w 4K. Na start w Stanach Zjednoczonych przygotowano
prawie 140 tytułów w wysokiej rozdzielczości, w Polsce jest to ponad 50 pozycji, w tym zdecydowana większość wykorzystuje format Dolby Vision. Wszystkie treści z Dolby Vision również będą dostępne w HDR10. Co więcej, zakupione wcześniej w iTunes filmy w wersji HD,
które mają wersję 4K, będą dostępne w tej rozdzielczości. Koszt filmów w 4K w iTunes jest
taki sam jak wersji HD.

30

SPRZĘT

Apple TV 4K

Ceny filmów w 4K w iTunes zaczynają się od 29,99 złotych, a kończą na 59,99 złotych. Jest
to zdecydowanie taniej niż w przypadku płyt Ultra HD Blu-ray, które po roku od debiutu na
naszym rynku wciąż kosztują od 139 do 159 złotych za pojedynczy film. W Stanach ta różnica pomiędzy wersją z iTunes a płytą jest mniejsza. Nie można też porównywać kopii filmu
ze streamingu do wersji na nośniku fizycznym ze względu na poziom kompresji. Wersja
z iTunes jest też mocno okrojona dźwiękowo. Maksymalny dźwięk, jaki do nas dotrze, to
DolbyDigital Plus 5.1. Niestety Apple TV 4K nie zyskało wsparcia dla zaawansowanych formatów dźwiękowych, jak DTS-HD MA czy Dolby Atmos i DTS:X.
Apple nic nie wspomina o rozdzielczości materiałów z Apple Music oraz swojej dalszej strategii co do treści wideo. Firma za to wprowadziła aplikację TV do kolejnych krajów, w tym do
naszych zachodnich sąsiadów. Nieprędko doświadczymy jej w Polsce. W AppStore dla tvOS
brakuje takich aplikacji jak HBO GO, player.pl, vod.pl, Ipla. Apple też dość wybiórczo podchodzi do tłumaczenia swoich tekstów, chociażby w Apple Music i AppStore, w dodatku jakość
tych tłumaczeń pozostawia wiele do życzenia.
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Apple TV 4K to produkt specyficzny i warty uwagi wyłącznie, gdy nie ma się poprzedniej
generacji lub mamy topowy, nowoczesny telewizor wspierający HDR i zamierzamy kupować
wiele filmów z iTunes. Duża baza tytułów – w Polsce to właściwie jedyna zachęta. Korzyści
z Apple TV i tvOS są dostrzegalne, gdy rzeczywiście mocno korzystamy z ekosystemu Apple.
Możliwość korzystania z AirPlay, Apple Music czy użytkowanie Apple TV 4K jako centralki
do zdalnego sterowania urządzeniami z HomeKit to duże zalety tego urządzenia. Apple TV
4K należy potraktować jako kolejne akcesorium do naszych isprzętów. W końcu kosztuje
raptem 100 złotych więcej niż klawiatura Smart Keyboard do iPada Pro. Z drugiej strony za
999 złotych możemy mieć pełnowartościową konsolę do gier z odtwarzaczem filmów Ultra
HD Blu-ray w postaci Xbox One S.
Apple TV 4K nie jest dla wszystkich, AppStore w tvOS nie rozwija się tak szybko, jak w przypadku iPhone’a. Kupując go świadomie, z pewnością będziemy zadowoleni. To dopełnienie
ekosystemu. Wprowadzenie 4K i HDR było koniecznym usprawnieniem.

paweloko
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Technics to legendarna marka audio, która nie tak dawno powróciła w jeszcze lepszym stylu.
Historia marki Technics to opowieść o perfekcji i elegancji. Właśnie te cechy czynią japońską
firmę nieśmiertelną. Dzięki nim stała się synonimem doskonałości w każdym calu. Nowe produkty to świetne zestawy grające, gramofony, ale także obecność w telewizorach Panasonic.
W 2014 roku Panasonic postanowił wskrzesić legen-

W 2014 roku Panasonic postanowił
wskrzesić legendarną markę.

darną markę. Synergia tych dwóch firm pozwala na
tworzenie fantastycznych produktów ze świata audio
i wideo. Miałem okazję się o tym doskonale przekonać, testując EZ1000, telewizor OLED, który też w moim

Synergia tych dwóch firm pozwala

odczuciu jest najlepszym ekranem 2017 roku. Telewizor

na tworzenie fantastycznych

z głęboką czernią i wiernym odzwierciedleniem kolo-

produktów ze świata audio i wideo.

ten jednak oferuje nie tylko wysoką jakość obrazu,
rów, ale też dźwięk wychodzący ponad to, co oferuje
zdecydowana większość telewizorów na rynku. Za
jakość dźwięku w EZ1000 odpowiedzialna była osobiście Michiko Ogawa wybitna pianistka, będąca też
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dyrektorem Technicsa. Czysty i wyrazisty dźwięk wprost z telewizora to
coś świetnego.
Jednak legenda Technics to przede
wszystkim gramofony. W ostatnim
czasie odświeżono kultowy model
SL-1200G. To nowe wcielenie oznacza
użycie nowoczesnych materiałów,
tak by urządzenia były jeszcze bardziej niezawodne, lepiej grały i były
świeże stylistycznie, choć wciąż bardzo klasyczne. Produkty nadal adresowane są do entuzjastów audio,
jak i profesjonalnych DJ-ów, którzy
lata temu zauroczyli się osiągami
Technics SL-1200G.
Oferta marki Technics należącej
do grupy Panasonic nie kończy się
jednak na gramofonach. To cały
szereg fantastycznych urządzeń.
Kompaktowy system stereo SC-C70,
to urządzenie typu „all in one”, posiadające wbudowane w obudowę
5 głośników. W efekcie uzyskano
krystalicznie czyste brzmienie bez
słyszalnych zniekształceń. SC-C70
posiada również funkcję LAPC, czyli
opracowaną przez Technics technologię kalibracji fazy dostosowaną do
obciążenia, która gwarantuje doskonałą współpracę z głośnikami. Aby
zoptymalizować efekt dźwięku przestrzennego, naprzeciwko głośników
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wysokotonowych zamontowano soczewki akustyczne, które rozprowadzają i rozpraszają
dźwięk – zwłaszcza w zakresie wysokich częstotliwości. Ponadto zintegrowane żaluzje akustyczne minimalizują falowania w zakresie wysokich częstotliwości. Warto też zwrócić uwagę
chociażby na kolumny SB-G90. Kolumny te wyposażono w nowo opracowaną architekturę
montażu głośnika z zapewnieniem równowagi konstrukcji. Głośnik został zamontowany
do dodatkowego kosza zainstalowanego wewnątrz obudowy, w środku ciężkości kolumny
– takie rozwiązanie tłumi drgania samej kolumny. Ponadto ze względu na to, że głośnika nie
zamontowano w koszu przymocowanym do przedniej ścianki kolumny, rozchodzące się niepożądane drgania pochodzące z głośnika i przenoszone na kosz mogą zostać wytłumione.
„Technics zaprasza słuchacza w daleką podróż, pełną uniesień i perfekcyjnych brzmień. To
idealny wybór dla każdego konesera, który ceni sobie najwyższe standardy i wyszukaną
stylistykę.” – możemy przeczytać w komunikacie prasowym marki i trudno ująć to lepiej.
Słuchanie muzyki na urządzeniach Technicsa to podróż do magicznego świata dźwięków,
fantastyczne jest to, że udało się to także połączyć z obrazem w ekranie EZ1000. To wszystko
trzeba zobaczyć… i posłuchać.

paweloko
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Obok tego telewizora nie sposób przejść obojętnie, to popis duńskich mistrzów wzornictwa, choć nie ma tu mowy o jakimkolwiek skandynawskim minimalizmie. To wreszcie nietuzinkowy mariaż dwóch firm, których nikt o zdrowych zmysłach by nie połączył. Dlatego też
BeoVision Eclipse to telewizor niezwykły, który przejdzie do historii. Ci, których stać na ten
telewizor, o cenę nie pytają, po prostu kupują.
BeoVision Eclipse zadebiutował na targach IFA, miesiąc później pojawił się w sklepie
Bang&Olufsen w warszawskim Wilanowie, tam w spokoju mogłem go obejrzeć, przetestować, a przede wszystkim posłuchać. Jest to pierwszy OLED w historii duńskiego producenta,
ale z pewnością nie ostatni. Jest to też zupełnie nowe rozdanie, jeśli chodzi o telewizory
i w moim odczuciu znacznie lepsze niż w przeszłości. Firma podjęła słuszną decyzję, która
powinna się opłacić ekonomicznie i wizerunkowo.
Zamiast wyprodukować własny telewizor Bang&Olufsen wziął telewizor od LG, wpakował w swoją obudowę, dodał soundbar i oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie
tym soundbarem. Nie ma więc wydatków na opracowanie procesora obrazu, problemów
z oprogramowaniem, jakością obrazu. Mamy gotowy, kompletny produkt wideo. LG jest
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aktualnie jedynym dostawcą paneli OLED do telewizorów. Technologia ta pozwala osiągnąć
fantastyczną czerń, świetne kąty widzenia, rewelacyjny kontrast. Nie jest bez wad, problemem jest otrzymanie idealnej bieli, dużego poziomu jasności, płynność wciąż nie równa się
z topowymi telewizorami LCD, a ekran ma skłonności do wypalania, choć nie tak drastycznie
jak w przypadku dawnych ekranów plazmowych. Na dzień dzisiejszy jest to najlepsza technologia, jeśli chcemy mówić o kinowych wrażeniach w domu. A o to chodzi w produktach
Bang&Olufsen – mają dostarczać niesamowite doznania wszystkim zmysłom.
Jakość obrazu jest więc bardzo dobra, bo choć sam uważam, że LCD jest dziś korzystniejsze dla przeciętnego użytkownika, to trudno odmówić walorów tej technologii, zwłaszcza
w takim produkcie. Mniej korzystnie wypada sam WebOS, ale z drugiej strony Bang miał do
wyboru Android TV, z którym dostarczał poprzednie telewizory, a który nie grzeszy stabilnością. To, co mi osobiście przeszkadza w WebOS, to jego lekko odpustowy wygląd, działa jednak dość sprawnie i oferuje najbardziej pożądane aplikacje Smart TV, radzi sobie też dobrze
z odtwarzaniem multimediów. Szkoda, że dla Bang&Olufsen nie przygotowano jakiejś bardziej stonowanej wersji interfejsu, zresztą ten wygląd też nie pasuje za bardzo do topowych
ekranów LG, których wygląd też już zaczyna być klasy premium. Interfejs WebOS jest też
stworzony głównie do sterowania przy pomocy pilota z żyroskopem. Pilot Bang&Olufsen
takiego nie obsługuje, za to jest zdecydowanie bardziej elegancki. To jeden z najładniejszych
pilotów na rynku i zdecydowanie widać, że klasy premium. Osobiście nie jestem fanem tak
długich konstrukcji, ale w zamyśle Banga jest możliwość sterowania telewizorem i sprzętem
audio bez patrzenia na ekran i w tym momencie są usprawiedliwieni.
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Przejdźmy wreszcie do wyglądu samego telewizora. O minimalizmie mowy nie ma, pod ekranem
kryje się olbrzymi głośnik, soundbar z 6 głośnikami o potężnej mocy 450 W, w rzeczywistości to
również wzmacniacz kina domowego, do którego
możemy podłączyć nawet 16 głośników i 5 subwooferów. To sprawia, że ten telewizor zwykłym
nie jest. Czy jest ładnym telewizorem, to już kwestia gustów. Mnie się podoba, ale przy obecnych
wariantach powiesiłbym go wyłącznie, gdybym
miał salon w stylu art-deco w luksusowym apartamencie, ale właśnie do takich wnętrz ten telewizor
jest stworzony. Ma się wyróżniać, rzucać w oczy,
robić efekt wow samą swoją obecnością. A jeśli
tego nam mało, to Bang&Olufsen Eclipse oferowany jest z dwoma, a właściwe trzema rodzajami
mocowań. Najprostsze to sterowane manualnie
ramię, które może zmienić kąt położenia telewizora o 90 stopni. Czyli telewizor może wisieć
z boku, a dopiero na czas seansu znajdzie się na
wprost kanapy. Drugi wariant to taki wysięgnik
tylko ze sterowaniem elektrycznym. Ostatnią
opcją jest poruszająca się podstawa, gdzie telewizor może obracać się na boki, a także w przód
i tył. Jeśli architekci wnętrz odpowiednio zaprojektują pokój i poprowadzimy przewody w podłodze, to otrzymamy coś niesamowitego. Co ważne,
możemy zmieniać pokrywy głośnika. Do wyboru
jest kilka tkaninowych wariantów kolorystycznych,
a także wariant w kolorze srebrnym, w przyszłości ma pojawić się także wersja drewniana. Mamy
więc sporą możliwość personalizacji telewizora.
Dodatkowo eksperci z salonu Bang&Olufsen
w Wilanowie proponują z tyłu telewizora umieścić Apple TV, co można zrobić naprawdę sprytnie,
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a nawet ulokować tam także Xbox One S, aby cieszyć się także odtwarzaczem filmów UHD Blu-ray.
Kluczowy w Bang&Olufsen BeoVision Eclipse
jest dźwięk, który brzmi nieziemsko, naprawdę
mówimy o czymś, czego nie jest w stanie zaoferować nam żaden telewizor na rynku, ani też
żaden soundbar, choć na symulację dźwięku
przestrzennego nie ma co liczyć. Otrzymujemy
jednak solidny dźwięk 3.0. Do tego też możemy
dodać inne głośniki przewodowo lub bezprzewodowo. Możemy też skorzystać z łączności
AirPlay, Chromecast Audio, Bluetootha czy systemu multiroom Bang&Olufsen. SoundCenter, jak
go Duńczycy nazywają, działa niemal niezależnie
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od ekranu i jest w pełni wartościowym rozwiązaniem audio najwyższej klasy. Gwarantuję
Wam, że będziecie pod wrażeniem, zapuściłem na nim kilka moich ulubionych kawałków
i brzmiało to fenomenalnie.
Eclipse mnie oczarował. Jeśli nie będziecie zbierać szczęki z podłogi po zobaczeniu, jak
wygląda ani po tym, jak gra, to będziecie po wysłuchaniu ceny. Podstawowy wariant z tkaną
osłoną, manualnym wieszakiem i w wersji 55 cali kosztuje 47 tysięcy złotych. Płacimy za
markę, za design, za jakość dźwięku, sam OLED jest tu tylko jednym z elementów. Dlatego ta
cena prawie dwukrotnie wyższa od LG W7 nie powinna Was szokować, a jeśli szokuje, to znaczy, że nie jest to telewizor dla Was ;) To telewizor luksusowy, w pewnym sensie abstrakcyjny.
To takie Lamborghini w świecie telewizorów i nie ma w tym nic złego. Widząc go, z pewnością się uśmiechniecie, to pewien symbol statusu. Jednocześnie trzeba pamiętać, że to bardzo wysoka jakość obrazu i niespotykany do tej pory w telewizorze dźwięk.

paweloko
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THE FRAME
VIFA – OSLO

TESTOWAŁEM TELEWIZOR WYGLĄDAJĄCY JAK OBRAZ
PAWEŁ OKOPIEŃ

Nie sztuką jest zrobić telewizor oferujący wysoką jakość obrazu. Nie sztuką jest zrobić
produkt wyróżniający się wzornictwem, ale nieoferujący odpowiedniej jakości. Sztuką
jest zrobić produkt kompletny, który też jest dziełem sztuki. Samsung The Frame
właśnie wszedł do sprzedaży w Polsce, ja już go testowałem i jestem nim totalnie
zauroczony. Dlaczego tak się nim zachwycam? Ponieważ to jest telewizor marzenie.
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Ostatnie lata to wysyp naprawdę ciekawie zaprojektowanych telewizorów. Design przestał być domeną Bang&Olufsen i Loewe i trafił do produktów ze średniej i wyższej półki
cenowej, ale zdecydowanie bardziej masowych niż urządzenia duńskiej i niemieckiej marki.
W tamtym roku mieliśmy na przykład niemal lewitujący ekran Panasonica DX800, w tym
roku ekrany OLED Sony A1, Panasonic EZ1000, a przede wszystkim LG W7 zachwycają swoim
wzornictwem. LG W7 robi piorunujące wrażenie swoją smukłością, sposobem montażu,
choć wszystko jest obkupione wiszącym pod spodem soundbarem będącym sercem tego
ekranu. Telewizory QLED Samsunga są znowu świetnie wykonane nie tylko z przodu, ale też
z tyłu. Producent wprowadził do sprzedaży także dodatkowe podstawy, a kable pozwolił
ukryć dzięki prawie niewidocznemu przewodowi światłowodowemu. The Frame to jednak
model, który szczególnie trafia w moje gusta, choć nie jest pomysłem stricte innowacyjnym.
The Frame jak sama nazwa sugeruje to telewizor w obrazie. Takich zabiegów w historii telewizorów mieliśmy już kilka. Wystarczy wspomnieć Sony Bravia E4000 i LG Gallery OLED.
To produkty z 2008 i 2013 roku. Liczy się jednak egzekucja i to, co dziś możemy zobaczyć
na sklepowych półkach. Na razie niestety Samsung The Frame nie pojawi się w każdym
z elektromarketów, znajdziemy go tylko w wybranych Samsung Brand Store. Zachęcam do
zahaczenia o taki sklep podczas najbliższej wizyty w centrum handlowym, aby na własne
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oczy przekonać się dlaczego tak się nad tym
modelem zachwycam.

Ile kosztuje Samsung The Frame?
Jedyną wadą dla mnie jest ograniczona
liczba rozmiarów tego telewizora. W Polsce
dostępny jest w wariantach 55 i 65 cali, brakuje zapowiedzianego dopiero na targach IFA
modelu 43-calowego. Sam ubolewam nad
brakiem 75 cali, aczkolwiek „obraz” w takich
gabarytach mógłby wyglądać nieco komicznie, to jednak coraz więcej domowych salonów, aż się prosi o tak duże ekrany. Zresztą
wystarczy spojrzeć na liczbę oferowanych
w tym roku ekranów 75-calowych i ich stosunkowo przystępne ceny. Jeśli chodzi o The
Frame cena nie jest niestety przystępna,
ale trzeba pamiętać, że to telewizor kwalifikujący się u Samsunga do kategorii UHD
Premium, czyli oferujący poszerzoną paletę
kolorów, zauważalny efekt HDR, matrycę 120
Hz oraz oczywiście natywną rozdzielczość
4K. Za wariant 55-calowy przyjdzie nam
zapłacić 9999 zł, za 65 cali zapłacimy 12999 zł.
Dodatkowo aktualnie za złotówkę otrzymamy
jedną z ram w prezencie.

O co chodzi z ramami w Samsung
The Frame
W pudełku z The Frame znajdziemy wieszak
No-Gap, są też bardzo minimalistyczne nóżki,
ale ten telewizor prosi się o powieszenie, ułatwia to także 5-metrowy przewód światłowodowy, który sprawia, że wszystkie kable
HDMI mamy schowane w szafce, opcjonalnie
możemy kupić przewód 15-metrowy i zupeł-
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nie inaczej zaaranżować nasz salon. To jeden z nielicznych telewizorów na rynku, który trafia do nas od razu z uchwytem ściennym . W przeciwieństwie do większości telewizorów
The Frame nie stara się być bezramkowy, rama telewizora jest wyraźnie zaznaczona, jest
też szerszy od większości nowych ekranów. Ramka telewizora jest stylizowana na taką, jaką
posiadają obrazy. Z przodu nie znajdziemy nawet logo Samsunga. Przy zakupie możemy
też wybrać jedną z trzech dodatkowych nakładek na ramę – w kolorze białym, beżowego
drewna (dębu) lub ciemnego drewna (orzecha). Nakładki trzymają się na magnes, więc
są łatwe w montażu, możemy też poprosić osoby wyspecjalizowane w oprawie obrazów
o przygotowanie oprawy dla naszego telewizora, tak aby pasował on do innych dzieł sztuki
w naszym domu. Wygląda to naprawdę fajnie, ale prawdziwy efekt wow widzimy dopiero
po uruchomieniu telewizora.

Tryb Sztuka – obrazy w abonamencie
Samsung The Frame to telewizor z system Tizen takim samym jak pozostałe telewizory, tego
producenta w 2017 roku, z jednym drobnym wyjątkiem. Urządzenie wyposażono w dedykowany tryb sztuka . Pod względem sprzętowym też są drobne różnice, w urządzeniu znalazł się czujnik ruchu i natężenia światła, natomiast na pilocie zamiast klasycznego przycisku
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oznaczającego włączenie lub wyłączenie telewizora mamy przycisk przenoszący nas do
trybu sztuka.
Tryb ten sprawia, że nasz telewizor, podczas gdy nie korzystamy z niego zamienia się
w obraz. Odpowiednio dostosowuje jasność ekranu do pomieszczenia i stara się w jak najlepszy sposób udawać obraz. Przy czym słowo udawać jest dość obraźliwe dla tego ekranu,
The Frame jest obrazem. W tym trybie mamy do wyboru ponad 100 świetnych grafik, zdjęć,
dzieł sztuki. Możemy im dodawać passe-partout w różnych wariantach kolorystycznych,
tak aby, jak najbardziej pasowały do naszego gustu i wnętrza. Ponadto dzięki aplikacji
SmartView na iOS i Android możemy „wrzucać” na telewizor nasze zdjęcia. Tworząc w ten
sposób dużą ramkę, nawet z trzema fotografiami w bardzo fajnym ustawieniu.
Na tym jednak wybór obrazów się nie kończy. Jeśli nam mało, to możemy skorzystać z abonamentu lub zakupić pojedyncze dzieła sztuki. Do wyboru mamy obrazy z wielu renomowanych galerii sztuki. Zdecydowanie coś takiego będzie wyglądać mniej obciachowo niż zakup
marnej jakości repliki, zresztą Samsung stawia na dzieła mniej powszechne, takie, które rzeczywiście mogą zdobić ściany salonów i to utrzymanych w różnych stylach. Znajdą się grafiki
do nowoczesnych aranżacji, jak i coś dla wielbicieli minimalizmu lub klasyki.
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Czujnik natężenia światła oraz ruchu wykorzystywany jest także do tego, by telewizor wyłączał się, gdy zajdzie zmrok i uruchomił ponownie, gdy dostrzeże światło. W ten sposób
oszczędza on energię. Niestety nie zmierzyłem zużycia podczas działania trybu Sztuka, ale
jest ona mniejsza niż przy standardowym oglądaniu telewizji. Technologia gwarantuje też,
że wyświetlany statyczny obraz nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonowanie telewizora.

The Frame był u mnie przez tydzień i bardzo żałuje, że go nie powiesiłem na ścianie, zwłaszcza że uchwyt w zestawie sprawia, że przylega on bezpośrednio do ściany. Jednak nawet
stojąc na szafce i bez dodatkowych ramek telewizor ten prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Zachwyceni byli także bliżsi i wszyscy, którzy widzieli ten telewizor będąc u mnie w tym
czasie. Oczywiście nie muszę wspominać, że szczególnie przypadł on do gustu płci pięknej.
W końcu The Frame pozwala ukryć telewizor w salonie, jednocześnie zupełnie go nie ukrywając, a wręcz wyróżniając. To produkt dla osób, które dbają o estetykę wnętrza. Powinien
być hitem aranżacji przedstawianych przez projektantów wnętrz. Jest też pierwszym telewizorem masowym, który można w tak dużym stopniu personalizować. Do tej pory jedynie
Loewe oferowało swoje telewizory w dziesiątkach wariantów kolorystycznych. Tutaj na starcie mamy trzy różne nakładki do wyboru, które możemy w dowolnym momencie zmienić
plus możliwość stworzenia własnych modyfikacji.
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Smart TV Samsunga coś, co dopełnia ten telewizor

źródłami sygnału. Przejście pomiędzy serialem

Trzeba pamiętać, że The Frame dostarczany jest

Video Prime jest błyskawiczne i intuicyjne. Dla

z tym co Samsung ma najlepsze, czyli platformą

mnie interfejs Samsunga bije w tej chwili na

Smart TV. Doskonale sobie zdaję sprawę, że

głowę wszystko łącznie z Apple TV. Choć uwa-

w tym roku jest kilka lepszych telewizorów pod

żam, że twórcy inspirowali się właśnie tvOS,

względem jakości obrazu niż Samsung. Ekrany

nawet jeśli chodzi o konstrukcje pilota. Samsung

OLED są naprawdę dopracowane, Sony A1, LG

od 2009 roku oferuje Smart i pracuje nad tą

W7 i Panasonic EZ1000 zachwycają, natomiast

platformą. Od zeszłego roku wygląda to tak, jak

Philips POS9002 i LG B7 mają już bardzo atrak-

powinno i jest szalenie wygodne.

na Netflixie a HBO GO, czy Player.pl lub Amazon

cyjną cenę w stosunku do
jakości obrazu, jaką oferują.
Jednak żaden z producentów nie jest w stanie zaoferować tego, co Samsung,
jeśli chodzi o połączenie odpowiedniej jakości
obrazu, fajnego wykończenia z unikalnym system
podłączania źródeł sygnału,
pilotem uniwersalnym
i wreszcie platformą Smart
TV. Do tego w wielu przy-

Choć uważam, że twórcy
inspirowali się właśnie
tvOS, nawet jeśli chodzi o

The Frame telewizor,
który chce się mieć
The Frame to sztuka, sztuka
dobrego telewizora. Na
minus zaliczam plastikowy
pilot zamiast aluminiowego,

konstrukcje pilota. Samsung

brak większego rozmiaru

od 2009 roku oferuje Smart

dzieła sztuki trzeba doku-

i pracuje nad tą platformą.

Także cena telewizora jest

oraz fakt, że dodatkowe
pić lub wykupić abonament.
wysoka, chociażby wzglę-

padkach dochodzi dobrze

dem Q7. Jeśli przełkniemy

skalkulowana cena nieza-

cenę, która i tak jest niska

leżnie od rozmiaru. Dlatego tak często pole-

względem ekranów OLED to otrzymujemy tele-

cam właśnie Samsunga, ponieważ wiem, że dla

wizor bliski perfekcji. The Frame łączy bardzo

przeciętnego użytkownika telewizor nie kończy

dobrą jakość obrazu ze świetnym wzornictwem,

się na perfekcyjnej jakości obrazu. Ta jest fajna

jedyną taką platformą Smart TV i ciekawym kon-

i pożądana, ale nie tylko ona daje radość z oglą-

ceptem, jakim jest zrobienie z telewizora dzieła

dania telewizji.

sztuki. Mnie to zachwyciło, urzekło i naprawdę
poważnie zastanawiam się nad jego zakupem.

The Frame przełącza się w tryb telewizyjny

Gdyby nie fakt, że ściana prosi się o większy

w ciągu dwóch sekund, następnie równie bły-

rozmiar ekranu już bym czekał na rozpatrzenie

skawicznie możemy przełączać się pomiędzy

wniosku ratalnego.
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PANASONIC EX780
GODNY POLECENIA
VIFA – OSLO
PAWEŁ OKOPIEŃ

Obok dwóch modeli telewizorów OLED Panasonic na ten rok przygotował także
kilka serii ekranów LCD. W sklepach wciąż znajdziemy fantastycznego DX900,
ale kluczowym modelem LCD na ten rok jest EX780. Telewizor ten ma trzy
niepodważalne atuty – styl, dobre parametry oraz cenę. Wszystko atrakcyjne.
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Panasonic EX780 to telewizor z krawędziowym podświetlaniem LED wyposażony w 120 Hz matrycę VA.
Co ciekawe to jeden z nielicznych ekranów, który
wspiera technologię 3D, musimy jednak dodatkowo
zakupić okulary 3D. Nabycie takiego telewizora
warto szczególnie rozważyć, jeśli mamy kolekcję
filmów na Blu-ray 3D. Poza tym mamy do dyspozycji szeroką paletę kolorów oraz HDR, który jest już
zauważalny, choć do poziomu OLED-ów czy wspomnianego DX900 sporo mu jeszcze brakuje. Atutem
jest bardzo równomierne podświetlanie, a także
niski input lag na poziomie 22 ms. Pod względem
parametrów obrazu możemy mówić o wysokiej klasie LCD. Jest to też telewizor uniwersalny – sprawdzi
się doskonale podczas grania w gry, oglądania filmów, jak i transmisji sportowych.
Drugim niepodważalnym atutem tego telewizora jest design. Wydawałoby się, że Panasonic
to nie jest firma specjalizująca się w jakimś wyrafinowanym wzornictwie. Warto jednak spojrzeć na detale ich produktów. OLED CZ950 z 2015 roku miał tylną obudowę wysłaną alcantrą.
Zeszłoroczny telewizor DX800 lewitował w powietrzu, w tegorocznym modelu EZ1000 ciekawie ulokowano soundbar. Natomiast EX780 to bardzo klasyczny i solidnie wykonany telewizor, którego dopełnieniem jest podstawa. W wariantach 50 i 58-calowych podstawa jest
regulowana na wysokość. Telewizor może stać na ziemi i być podniesiony do wysokości
naszych oczu. Efekt piorunujący, dostępny do niedawna tylko u producentów stricte lifestylowych, designerskich marek. Ze względu na gabaryty taki zabieg nie jest dostępny w większych modelach. 65-calowy model można jednak obracać na boki, co przydaje się, gdy
oprócz kanapy w pobliżu mamy stół kuchenny i oglądamy sobie na przykład telewizję śniadaniową. Zadbano też o solidne wykonanie pilota.
Ostatecznym argumentem przemawiającym na korzyść EX780 jest rozsądna cena, zważywszy na szeroki wybór rozmiarów. Większość topowych telewizorów obecnie jest tylko
w wariantach 55 i 65 cali. Tymczasem EX780 zaczyna się od wersji 50-calowej, czyli optymalnej do poczucia 4K i mniejszych mieszkań. Taki wariant to wydatek nieco ponad pięć tysięcy
złotych. Za wersję 58-calową zapłacimy niewiele więcej, niecałe sześć tysięcy złotych. Te
3 cale więcej od 55 to świetna wiadomość, zwłaszcza dla tych, dla których 65-calowe ekrany
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są za duże. Wariant 65-calowy w porównywarkach cen znalazłem za 8500 złotych, co wciąż
jest dobrą ceną, zważywszy na możliwości tego ekranu. Jednak EX780 jest dostępny też
w jeszcze większym rozmiarze. Wersja 75-calowa to wydatek prawie 17 tysięcy, ale tak duże
przekątne są po prostu wciąż drogie. Przy czym trzeba pamiętać, że to wciąż znacznie mniej,
niż trzeba wydać za 65-calowy ekran OLED EZ950, nie wspominając o EZ1000. W końcu rozmiar też ma znaczenie.
Czy jest coś, co w Panasonicu EX780 może się nie podobać? Osobiście chciałbym, aby miał
nieco lepszy HDR. Mimo stabilności i solidności mankamentem jest też Smart TV, które po
prostu jest ubogie. Znajdziemy tu YouTube’a, Netfliksa, a także polskie serwisy Ipla i Player.
pl, ale brakuje HBO GO, czy VOD.pl. Do tego ten interfejs jest mocno przestarzały. Przy czym
EX780, tak jak EZ1000 i EZ950 warto wybrać dla jakości obrazu, Smart TV można uzupełnić
przystawką Apple TV lub czymś z Android TV.
Jakość, styl, cena – tak w trzech słowach opisuję Panasonica EX780. Oczywiście na rynku jest
jeszcze wiele tańszych telewizorów. Nie ma jednak zbyt wielu ekranów, które oferowałyby
obraz premium w takiej cenie, w takim stylu i w tylu różnych rozmiarach.

paweloko
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JAPOŃSKIE OLED-Y
PAWEŁ OKOPIEŃ

Wśród tegorocznych telewizorów OLED warto wymienić cztery, obok których
nie da się przejść obojętnie. Jest to pachnący świeżością debiutant z Berlina
– BeoVision Eclipse, telewizor płaski jak ściana LG W7 oraz Sony A1 i Panasonic
EZ1000. Te dwa ostatnie wylądowały ostatnio u mnie w domu. Miałem więc
okazję przyjrzeć się im z bliska.
53

SPRZĘT

Japońskie OLED-y

Tegorocznym numerem jeden wśród telewizorów jest
dla mnie The Frame, ale o nim przeczytacie w następnym
wydaniu. Rok 2017 zapamiętam jednak jako debiut wielu
nietuzinkowych modeli. Technologia OLED pozwoliła
na zabawy z formą, a Samsung ze swoją serią QLED nie
pozostał dłużny i zaoferował wiele nóżek. W ten sposób
naprawdę mamy w czym wybierać, nie tylko, jeśli chodzi
o jakość obrazu, ale też o design. Przejdźmy jednak do
wspomnianych modelów Sony A1 oraz Panasonic EZ1000.
Do technologii OLED podchodziłem bardzo entuzjastycznie lat temu dziesięć. Później znudziło mnie oczekiwanie
na te telewizory, a ostatecznie byłem zawiedziony niestety żywotnością, a także możliwościami tych paneli. Na
rynku mamy obecnie monopolistę w postaci LG.Display.
Koreańska fabryka dostarcza matryce organiczne wszystkim producentom telewizorów OLED. To jednak nie znaczy,
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że wszystkie telewizory są takie same. Oprócz matrycy kluczowy jest procesor przetwarzający
obraz, a uzupełnieniem obrazu jest dźwięk, system operacyjny, a także wygląd urządzenia.
Trzeba też zauważyć, że OLED pozbył się większości błędów wieku dziecięcego. Technologia
rozwija się naprawdę szybko. Mamy więc do czynienia z rozdzielczością 4K, z szeroką paletą
kolorów. Biel jest biała i kolory są realistyczne. Żywotność paneli OLED też jest bardzo długa,
LG.Display mówi o 100 tysiącach godzin do momentu utraty 50% jasności. Jedynym problemem może być wypalanie się ekranu, w mniejszym stopniu pozostające powidoki. Na to
jednak producenci mają specjalne systemy czyszczące ekran. W większości przypadków nie
będzie to więc problem dotkliwy. Wadą więc pozostaje niska jasność w trybie HDR, biorąc
pod uwagę jednak wysoki, wręcz nieograniczony kontrast, efekt jest zadowalający. Jak to
wszystko wygląda w konkretnych modelach?

Sony A1 dostępny jest w trzech rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Do mnie kurier dotarł z najmniejszą, 55-calową wersją. Przyznam szczerze, że to jest dziś absolutne minimum, jeśli chcemy
cieszyć się filmami w salonie. Nawet do mniejszych pomieszczeń rekomenduję 65-cali.
Niestety przy ekranach OLED wciąż ważną kwestią jest cena. Różnica jest spora. Płacimy
jednak nie tylko za idealną czerń, świetnie odwzorowane kolory, ale też płynność ruchu,
z której zawsze słynęły topowe telewizory Sony. Przede wszystkim urzeka design. Choć
Sony A1 może wisieć na ścianie, to znacznie lepiej prezentuje się, stojąc. Wtedy jest lekko
pochylony do tyłu, a opiera się na nóżce, która zarazem pełni funkcję subwoofera. Tam też
znajdują się wszystkie niezbędne złącza. W samym telewizorze nie znajdziemy typowych
głośników. Telewizor jest tak skonstruowany, że cały ekran jest głośnikiem. Zachęcam was
do wybrania się do najbliższego sklepu i przyłożenia ręki do tego telewizora w momencie,
gdy jest puszczony dźwięk. Naprawdę ten ekran gra i gra bardzo dobrze. Dźwięk jest czysty,
nieprzejaskrawiony i sprawdza się zarówno podczas oglądania filmów akcji, jak i transmisji
sportowych, czy wreszcie koncertów i to tych rockowych, jak i jazzowych. Jest dobrze, jest
nietypowo, co nie zmienia faktu, że chcąc czegoś więcej, potrzebujemy zestawu kina domo-
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wego. Będzie to także wystarczające rozwiązanie do małego pokoju. Sony A1 wniesie nam
nutkę ekstrawagancji.
Rewelacyjny obraz, nietuzinkowy dźwięk i nieoczywiste wzornictwo to nie wszystko, co oferuje Sony A1. Podobnie jak inne topowe telewizory, Sony jest wyposażony w system Android
TV. Tutaj mam niestety dwa problemy. Po pierwsze pilot dołączony do zestawu nie jest
wykończony tak, aby sygnalizował, że mamy do czynienia z produktem premium. Drugim
wciąż jest stabilność Android TV i dostępność aplikacji. Niestety nadal nie wygląda to tak
dobrze, jak powinno być. System nie zawsze reaguje szybko. Sony jednak stale go aktualizuje i zapowiada kolejne aktualizacje. Możemy więc nabyć telewizor z myślą o przyszłości.
Zawsze też możemy sięgnąć po nowe Apple TV 4K.

Apple TV 4K będzie wręcz koniecznością przy Panasonicu EZ1000. Niestety Mozilla zakończyła rozwój FireFox OS, a japoński producent został z tym systemem. Plusem jest stabilność,
prostota, szybkość działania i aplikacja mobilna. Gorzej niestety z funkcjonalnością. EZ1000
to jednak model skoncentrowany na jakości obrazu. Jednocześnie różnice pomiędzy Sony A1
a Panasonic EZ1000 to niuanse, niedostrzegalne dla przeciętnego użytkownika. To dwa bardzo dobre modele, w których producenci dążą do perfekcji. W pojedynku na jakość obrazu
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wychodzi remis. Panasonic jest bardziej klasyczny, jeśli chodzi o wygląd, choć łamie to podstawą, w której umieszczono soundbar.
W przypadku EZ1000 znów mamy do czynienia z świetnym telewizorem, który uzupełniony
jest świetnym dźwiękiem. W przypadku tego soundbara za jego jakość odpowiadają inżynierowie firmy Technics. Wprowadzamy więc audiofilską jakość dźwięku do telewizora i nie
są to wcale przesadzone słowa. Z pewnością wybierając EZ1000, możemy zapomnieć o zakupie jakiegokolwiek soundbara. Moc dźwięku jest fantastyczna, jakość również. Nieco brakuje
basu, który był dostrzegalny w Sony A1, ale tam znowu moc była dużo niższa. Nadal jednak
nie jest to pełne zastąpienie kina domowego. Dlatego posiadając zestaw audio, rozważyłbym zakup EZ950.
Wybór najlepszego telewizora OLED jest bardzo trudny. Zwłaszcza gdybym miał wybierać z tej dwójki – byłoby jeszcze ciężej. Oba modele są na podobnym poziomie cenowym.
Dopracowano w nich świetnie detale i jakość obrazu. Jednocześnie zaznaczam, że wciąż to
nie są telewizory idealne, chociażby ze względu na swoje ubytki w Smart TV oraz wysoką
cenę. Nie zmienia to jednak faktu, że fani filmów powinni się nimi zainteresować. Wybrałbym
Sony A1, jeśli mógłbym sobie postawić go tak na szafce, by tył był wyraźnie widoczny.
Natomiast Panasonica EZ1000 wybrałbym typowo pod odtwarzacz UHD Blu-ray i Apple TV
4K. Ten telewizor jest stworzony z myślą o filmożercach. Seans w kinowych warunkach to ten
moment, gdy technologia OLED pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

paweloko
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tytuł

TCL C70

ALTERNATYWNIE, NIE ZNACZY ŹLE
PAWEŁ OKOPIEŃ

Marki takie jak Sony, Panasonic, a nawet Samsung i LG mają już długą tradycję.
Natomiast TCL, mimo obecności na rynku i bycia trzecim graczem pod
względem wolumenu sprzedaży, wciąż nie istnieje w świadomości zwykłego
konsumenta. TCL C70 może to zmienić i znacząco poprawić wizerunek firmy.
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Wedle założeń producenta TCL C70 to produkt, jakiego w tej klasie nie ma – poszerzona
paleta kolorów, wysoka jakość wykonania, system Android TV i wreszcie soundbar wbudowany w telewizor i to z logo JBL. To wszystko w 55-calach za 3499 złotych. Konkurencja
w tym przedziale jest jednak bardzo mocna, mocniejsza niż TCL się wydaje. Za 3200 zł
możemy mieć Samsunga UE55MU6402, za 3400 zł Sony KD-55XE7005, Philips 55PUS6582
kosztuje 3699 zł. To sprawia, że oferta TCL nie jest jakoś szczególnie atrakcyjna i większość
klientów, mając taki wybór, nawet nie spojrzy w kierunku TCL. Może jednak warto?
Pierwszą kwestią, która sprawdzamy zaraz po wyjęciu z pudełka, jest wygląd. Trzeba przyznać, że TCL dochowuje obietnic. Jakość wykonania C70 robi wrażenie, mamy do czynienia z naprawdę solidnym materiałem, tam, gdzie ma być aluminium, jest aluminium, a nie
coś przypominające aluminium, plastik wysokiej jakości, zaślepka na złącza z tyłu. Wygląd
jest naprawdę przyjemny. Całość niestety psuje soundbar, a właściwie jego maskownica,
która dziwnie się mieni. To daje nam znać, że mamy produkt z chińskim rodowodem,
gdzie takie rzeczy się po prostu lubi i ceni. W salonie niestety wygląda to nieco odpu-
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stowo. Przymknijmy jednak na to oko. Wygląd
i jakość wykonania to solidna piątka z niewielkim
minusem.
Czas uruchomić telewizor i tu niestety następuje gorycz, która rzuciła cień na całą recenzję
i odbiór tego urządzenia. TCL C70 uruchamia się
potwornie długo. Jeśli ktoś zapyta mnie, czym
jest wieczność, to mam już dwie odpowiedzi.
Wieczność to wyprzedzanie się tirów na autostradzie oraz uruchamianie się telewizora TCL.
Ponad 40 sekund to totalna porażka. Okazuje
się, że proces ten można usprawnić, wchodząc
głęboko w ustawienia, ale sytuacja się poprawia,
gdy telewizor na stand-by jest dość krótko, drugiego dnia sytuacja znów się powtórzy. Tak długi
rozruch nigdy nie był dopuszczalny, a teraz, gdy
konkurencja uruchamia się w dwie sekundy, to
jest to po prostu niewybaczalny błąd.
Telewizor działa na platformie Android TV, która
nie należy do najbardziej stabilnych i nie jest to
wina TCL, ale przede wszystkim Google’a. Na
Android TV można narzekać, nawet kupując telewizor za kilkadziesiąt tysięcy. Generalnie korzystanie z Android TV przez TCL C70 to duży atut
tego telewizora, dostęp do Chromecast, logiczny
interfejs, popularne aplikacje. Niestety optymalizacja pod ten telewizor też nie jest w pełni zrobiona poprawnie i pojawiają się bardzo różne
błędy w najmniej oczekiwanych momentach,
Netflix potrafi ładować się bardzo długo, mimo
sprawnego łącza i faktu, że na pilocie mamy
dedykowany przycisk do jego uruchamiania.
Krytykę pilota sobie oszczędzę, uznajmy, że jest
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on poprawny. Pozostając przy szkolnej skali ocen z przedmiotu User Experience, TCL C70
otrzymuje 3+ za dobre chęci.
Pozostają nam dwie kwestie – obraz i dźwięk. Nad dźwiękiem rozpisywać się nie będę,
ponieważ pomimo zastosowania soundbara nie jest on więcej niż poprawny. Gorzej, choć
ma większą moc niż przeciętny telewizor, to dźwięk jest płaski, bez szczególnych usprawnień, kojarzy mi się z pierwszymi z brzegu tanimi słuchawkami czy głośnikami bluetooth,
o wydobywaniu detali z dźwięku nie ma mowy. Znacznie lepiej jest z odwzorowaniem
obrazu, tutaj jest świetnie, kolory są naturalne, kontrast przyzwoity, nie ma przekłamań,
tryby dostępne w telewizorze będą satysfakcjonujące dla nabywców tej klasy produktów.
Niestety mamy do czynienia z 60 Hz matrycą i ponadprzeciętnie słabą płynnością ruchu,
w tej klasie są ekrany, które radzą sobie dużo lepiej, mimo zastosowania równie wolnych
matryc. Podobnie sprawa ma się z równomiernością podświetlania ekranu. Konkurencji
udało się mocno ograniczyć tzw. clouding w 55-calach. Niestety tutaj jest on szczególnie
widoczny. To rzuca cień na jakość obrazu i sprawia, że czwórka to najwyższa nota, na jaką
może zasłużyć.
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TCL C70 nie jest złym telewizorem, co niestety
nie oznacza, że jest telewizorem dobrym. To
przeciętny model w przeciętnej cenie, niegrający
szczególnej roli na rynku. Uczciwe jest to, że w tej
cenie nie powinniśmy żałować wydanych pieniędzy, choć czasem C70 może nieco irytować.
Świadomym jego słabości mogę śmiało polecić
ten telewizor. Jednocześnie model ten przekonał mnie w pełni, aby nie skreślać TCL. Firma
ma ambicje, ma też potencjał, a przede wszystkim możliwości, by powalczyć na rynku. Mam
nadzieje, że kolejne produkty będą tylko lepsze.

paweloko
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tytuł najnowocześniejszy dekoder od Cyfrowego Polsatu
Evobox

EVOBOX

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY DEKODER
OD CYFROWEGO POLSATU
PAWEŁ OKOPIEŃ

Sprzęty, którymi zostajemy obdarowani przez operatorów, nie należą do
najlepszych. Tak było z wieloma telefonami za złotówkę, routerami i wreszcie
dekoderami. Evobox od Cyfrowego Polsatu to zmienia. Wreszcie możemy mówić
o nowoczesnym sprzęcie przeznaczonym dla ponad 4 milionów abonentów, co
może przekładać się nawet na 12 milionów użytkowników.
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Lekko przaśny, pełen reklam i z obowiązkowym Kevinem w święta – taki jest Polsat i cała
jego grupa. To przyciąga użytkowników. Do Cyfrowego Polsatu przyciągały też wielkie
imprezy sportowe, często w sposób kontrowersyjny – piłkarski mundial w Korei i Japonii
w 2002 roku, Mistrzostwa Świata w Siatkówce w Polsce w 2014 czy wreszcie Euro 2016.
Cyfrowy Polsat idealnie wpasowuje się w gusta i potrzeby przeciętnego Polaka, o czym
świadczy 4 679 114 abonentów płatnej telewizji. Przyjmując, że średnio w gospodarstwie
domowym mamy 2,7 osób, to z usług platformy korzysta 12 milionów 600 tysięcy użytkowników. To 1/3 całego społeczeństwa! To olbrzymi sukces Cyfrowego Polsatu.
Wielka baza użytkowników to sukces, ale też

Najgorsze jest jednak, że trzeba

wyzwanie. Tym wszystkim osobom trzeba
zapewnić odpowiedni poziom świadczenia

sporo się naklikać, aby dostać się do

usług. Mamy rok 2017, a nie 2002, wymagania

dodatkowych opcji.

mość, pewne rzeczy stały się po prostu stan-

widzów się zmieniły, zmienia się ich świadodardem, pojawiła się olbrzymia konkurencja.
Kilka lat temu wystarczył dekoder z fatalnym
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pilotem, wolnym oprogramowaniem i niski abonament. Dziś potrzebny jest sprzęt z świetnym designem, funkcjami multimedialnymi, bogatą ofertą usług dodatkowych i wreszcie
z intuicyjną obsługą. Wiosną 2016 do oferty Cyfrowego Polsatu wprowadzono Evoboxa.
Sprzęt, który właśnie taki ma być. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziłem.

Dobre wnętrze w zgrabnej obudowie
Na szczęście coraz więcej osób zwraca uwagę na wzornictwo, sami producenci o tym
myślą, choćby dbają o ergonomię pilotów. Evobox nie jest wielkim czarnym pudłem. To
niewielkie urządzenie, dużo mniejsze od turboboxa, którego przez dłuższy czas używałem w telewizji n, a później nc+. Biało-szara obudowa jest plastikowa, ale nie tandetna.
Dekoder Cyfrowego Polsatu jest kompromisem pozwalającym utrzymać pewną estetykę,
a jednocześnie zachować możliwość taniej i masowej produkcji. Ważne jest, że we wnętrzu kryje się moduł Wi-Fi, dysk twardy o pojemności 500 GB oraz tuner radzący sobie
nawet z czterema sygnałami telewizyjnymi jednocześnie. Niezbędny jest wtedy konwerter
unicable, dzięki niemu zamiast czterech przewodów do dekodera, wystarczy nam jeden.
Jeśli chodzi o wejścia, to na froncie nie zabrakło USB, złącza LAN oraz S/PDIF. Obraz wyprowadzimy „jedynym słusznym” złączem HDMI. Za produkcję urządzenia odpowiada fabryka
Cyfrowego Polsatu w Mielcu, soft powstał przy współpracy z ADB światowym potentatem
w tej dziedzinie.

Pilot dla malucha i seniora
Wraz z Evobox’em dostarczany jest pilot, który nie należy do najładniejszych, ale też
trudno go krytykować. Korzystam także z pilota od pierwszej generacji Netia Playera, przy
nim pilot evoboxa to mistrzostwo świata. Jest po prostu funkcjonalny i czytelny. Duże
czytelne przyciski sprawią, że bez problemu poradzą sobie z nim osoby starsze. Także najmłodsi nie będą mieć problemu. Konstrukcja jest tak stworzona, że powinien posłużyć
przez długi czas bez większych uszczerbków. Lokalizacja przycisków również jest dość
logiczna.

Interfejs nowoczesny, ale lekko przekombinowany
Szybka konfiguracja po błyskawicznym uruchomieniu robi świetne pierwsze wrażenie. Fonty są naprawdę duże i czytelne, widać, że twórcy myśleli o każdym użytkowniku
domowym. Mamy powiew nowoczesności, zwłaszcza gdy porównamy go z echostramai oferowanymi wcześniej przez CP, czy Mini HD 2000. Jest to skok w nadświetlną.
Jednocześnie jednak evobox wypada blado przy Apple TV, Tizenie, webOS, a nawet
Android TV. Interfejs evoboxa nie ma lekkości, czerń i żółć lekko przytłaczają. Najgorsze
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jest jednak, że trzeba sporo się naklikać,
aby dostać się do dodatkowych opcji.
Włączenie konkretnego radia internetowego wymaga cierpliwości. Mam też
wątpliwości co do czytelności programu
telewizyjnego (EPG). Przydałoby się tu
parę usprawnień i wierzę, że takie się
jeszcze pojawią.

Potęga możliwości dostępna dla każdego
Dekoder to oczywiście dostęp do kanałów telewizyjnych, ale na początku
2017 roku oznacza to też znacznie więcej. Przede wszystkim możemy jeden
kanał oglądać, a trzy inne nagrywać.
To świetna opcja, zwłaszcza gdy mamy
dzieci czy po prostu żyjemy w wielopokoleniowej rodzinie. PVR to jedna z tych
funkcji w telewizji, bez której można
żyć, ale tylko do momentu, gdy jej nie
spróbowaliśmy. Poza tym mamy dostęp
do VOD zarówno w wersji satelitarnej,
jak i po podłączeniu dekodera do sieci.
Czeka na nas kolekcja treści w ramach
Cyfrowy Polsat GO, opcja zakupu dodatkowych filmów i materiałów PPV, a także

Ważne jest, że we wnętrzu kryje

dostęp do HBO GO. Poza tym możemy

się moduł Wi-Fi, dysk twardy o

zarówno tymi z satelity, jak i internetu.

pojemności 500 GB oraz tuner
radzący sobie nawet z czterema
sygnałami telewizyjnymi jednocześnie.

cieszyć się rozgłośniami radiowymi,
Wreszcie mamy też dostęp do odtwarzacza multimedialnego radzącego
sobie z filmami, muzyką i zdjęciami
zarówno przez USB, jak i protokół DLNA.
Przetestowałem parę plików i rzeczy-
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wiście działa, konkretnych formatów Wam jednak nie podam. Dla części użytkowników,
zwłaszcza posiadaczy starszych telewizorów obecność takiej funkcji będzie bardzo dużym
plusem. W dekoderze jest kilka takich drobnych funkcji, które cieszą jak nagrywanie całych
sezonów, opcja odtwarzania radia przy wyłączonym telewizorze czy nawet PiP. To, czego
mi brakuje, to systemu rekomendacji rodem z Netflixa, przecież to jest do zrealizowania,
a połączenie treści linearnych z VOD mogłoby przynieść niesamowite efekty. Brakuje mi
trochę dodatkowych aplikacji firm trzecich, czyli serwisów VOD od kolejnych partnerów.

Evobox sprzęt dla ludu, którego geek się nie powstydzi
Dekoder Cyfrowego Polsatu ma jeszcze spory potencjał, kwestia rozbudowy i poprawy
oprogramowania. Nie jest gotowy na 4K, ale Cyfrowy Polsat też jeszcze nie jest i zapewne
długo nie będzie. Plus jest taki, że przeciętny Kowalski ma dostęp do sprzętu o przyzwoitych parametrach, zgrabnej konstrukcji i fajnych dodatkowych możliwości. To ta podstawowa nowoczesność w domu i zagrodzie. Evobox nie jest wymyśleniem koła na nowo jest
to po prostu sprzęt, za który wstydzić się nie trzeba. Cyfrowy Polsat nie jest obciachem;
dziś śmiało ofertą programową i technologiczną może konkurować z UPC, nc+ oraz pozostałymi operatorami. Platforma wciąż popełnia błędy, ale wyciąga wnioski. Co dla mnie
ważne, nie jest zacofana technologicznie, a tym samym jej widzowie nie są, mają możliwości. Dlatego, jeśli jesteście abonentami Cyfrowego Polsatu i zadzwoni do was Pani
z Infolinii, poproście o wymianę dekodera. Warto za niego płacić nawet te dodatkowe
5 złotych miesięcznie. W świecie dekoderów na naszym rynku jest jeszcze wiele do zrobienia, na szczęście nie wszystkie już są spadami po francuskich czy niemieckich platformach.
Cyfrowy Polsat jest na dobrym kursie.
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Z E S TA W I E N I A
JAKI TELEWIZOR WYBRAĆ
POD APPLE TV 4K,
XBOX ONE X LUB PLAYSTATION 4
PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizor 4K, nie jest równy telewizorowi 4K,a reklamy kuszą nas tanimi ekranami.
Niestety prawda jest brutalna – tylko nieliczne telewizory są w stanie rzeczywiście
w pełni wykorzystać nowe efekty. Dlatego radzę jaki telewizor wybrać, aby wykorzystać
Apple TV 4K, Xbox One X, UHD Blu-ray, PlayStation 4K PRO, czy UltraBox+ od nc+.
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JAKI TELEWIZOR WYBRAĆ
POD APPLE TV 4K, XBOX ONE X
LUB PLAYSTATION 4K PRO
PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizor 4K, nie jest równy telewizorowi 4K,a reklamy kuszą nas tanimi ekranami.
Niestety prawda jest brutalna – tylko nieliczne telewizory są w stanie rzeczywiście
w pełni wykorzystać nowe efekty. Dlatego radzę jaki telewizor wybrać, aby wykorzystać
Apple TV 4K, Xbox One X, UHD Blu-ray, PlayStation 4K PRO, czy UltraBox+ od nc+.
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To, co najważniejsze, to pamiętajmy, że 4K nie kończy się na samej ultrawysokiej rozdzielczości.
Poza rozdzielczością 3840 na 2160 pikseli potrzebujemy też poszerzonej palety kolorów. Zamiast
standardowej palety REC.709 interesować nas powinien procent pokrycia palety REC.2020 oraz
DCI-P3. W tej chwili topowe telewizory są w stanie praktycznie w pełni pokryć DCI-P3. Kolejną
kwestią jest HDR, czyli szeroki zakres tonalny. Wsparcie dla któregokolwiek z formatów nie
oznacza jeszcze, że zobaczymy jakikolwiek wyraźny efekt. Kluczowa jest bowiem chwilowa,
punktowa ponadnormatywna jasność wyrażana w nitach. Najlepsze telewizory są w stanie
zaoferować momentami ok. 1500 nitów, telewizory z niższej półki cenowej, często mają problem
z osiągnięciem 1/3 tych wartości. Znaczenie ma tu też kontrast oraz równomierność ekranu, dlatego na przykład efekt HDR jest dobrze widoczny na telewizorach OLED, choć nie osiągają one
poziomu jasności takiego jak w przypadku topowych ekranów LCD.
Szczerze mówiąc, jeśli nie zamierzamy kupić dobrego telewizora, to wymiana ekranu FullHD na
słaby 4K nie ma najmniejszego sensu. Tanie 4K wybierzmy też tylko wyłącznie przy okazjonalnym oglądaniu filmów, czy graniu w gry na najnowszych konsolach. Niestety aby móc się zacząć
cieszyć ekranem 4K musimy wydać przynajmniej 5 tysięcy złotych.
Jednym z elementów Apple TV 4K, a także już kilku filmów na UHD Blu-ray jest Dolby Vision. To
jeden z 4 powszechnych standardów HDR. Oprócz niego mamy HDR10 najbardziej powszechny
i otwarty format, również wspierany przez Apple TV 4K, płyty UHD Blu-ray, a także konsole do
gier. HGL standard dla transmisji telewizyjnych, jeszcze nie wykorzystany w Polsce, HDR10+
będący odpowiednikiem Dolby Vision opracowanym przez Samsunga, a wspieranym przez
Panasonic, Amazon oraz 20th Centaury Fox. Przewagą tych dwóch formatów są aktywne metadane. Przejdźmy jednak do wyboru telewizora.

Co wybrać, gdy mamy ograniczony budżet? Tanie telewizory pozwalające poczuć efekt HDR i zalety rozdzielczości 4K
Tutaj wybór jest jasny i ograniczony właściwie do trzech modeli telewizorów:
• Samsung MU7002 w cenie 4400 zł za wariant 55-calowy (modeli mniejszych nie rekomenduje). Wariant 65-calowy kosztuje 6700 zł, a 75-calowy model to wydatek już 10799 zł
• Samsung MU80002, MU9002 również są wartę uwagi, ale są droższe, a różnice pomiędzy nim, a MU7002 są stosunkowo niewielkie. Model MU9002 jest na przykład
zakrzywiony
• Sony XE90 w cenie 5870 zł za 55-cali, 8490 zł za 65-cali oraz 17999 zł za wariant 75-calowy. Ten telewizor zasługuje na uwagę ze względu na tylne podświetlanie typu Direct.
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• Panasonic EX780 za 5990 złotych za wariant 58, calowy, 8260 zł za wersję 65-calową
oraz 15700 za wariant 75-calowy.

Jaki telewizor OLED wybrać do korzystania z Xbox One X, Apple
TV 4K i innych urządzeń
• Philips POS9002 za 8900 zł w wersji 55-calowej i dostępny wkrótce w wariancie
65-calowym
• LG B7 z Dolby Vision za 8100 zł w wersji 55-calowej i 12399 zł za wariant 65-calowy
• LG W7 z Dolby Vision za 25800 zł za wersję 65-calową lub astronomiczne 84 tysiące złotych za model 77-calowy
• Sony A1 z Dolby Vision za 10999 zł za 55 cali lub 19999 zł za wersję 65-calową
• Panasonic EZ950 za 13470 zł za 55 cali lub 18999 zł za 65-cali
• Panasonic EZ1000 za 22900 zł za 65-cali

Telewizory QLED wartę uwagi do oglądania treści 4K z wyraźnym efektem HDR
W tym roku telewizory QLED Samsunga oferują bardzo dobry obraz i są w stanie osiągnąć
ponad 1000 nitów. Co daje wyraźny efekt HDR. Dodatkowe atuty to „niewidzialny” przewód, platformę Smart TV z dodatkowymi treściami 4K, a także w mojej subiektywnej ocenie
design. Dlatego warto je rozważyć mimo wysokiej ceny. Rekomenduje tu przede wszystkim
dwa modele:
• Samsung Q7 w cenie 6300 zł za 55 cali, 8780 zł za 65-cali oraz 15480 zł za 75-cali.
• Samsung Q9 dostępny jest za 16 tysięcy złotych w wersji 65-calowej, natomiast wersja
88-calowa kosztuje astronomiczne 75 tysięcy złotych.
• Philips PUS8602 w cenie 11999 zł w wersji 65-cali – telewizor nie nazywany QLED, ale
z kropkami kwantowymi

Telewizory z najlepszym efektem HDR
Telewizory, które mogą pochwalić się najmocniejszą jasnością, a za razem bardzo dobrymi
parametrami obrazu.
• Sony XE93 z Dolby Vision w wersji 55-calowej za 7299 zł i 9999 zł za wariant 65-calowy
• Sony XE94 z Dolby Vision za 24999 zł za 75 cali
• Sony ZD9 z Dolby Vision za 17799 zł za 65 cali, 29600 za 75 cali i 309 tysięcy za 100 cali
• Panasonic DX900 za 10999 zł za 58 cali i 11450 zł za 65 cali
• Samsung KS9500 za 8900 zł za 65 cali oraz 20999 zł za 78 cali

paweloko
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KUPUJEMY BARDZO
TANI TELEWIZOR
PAWEŁ OKOPIEŃ

Zakup telewizora za pięć czy dziesięć tysięcy złotych jest stosunkowo łatwy. W sklepach
znajdziemy wiele telewizorów naprawdę dobrej jakości, które będą nas cieszyły przez
długie lata. Sytuacja jest jednak trudniejsza, gdy trzeba zdecydować się na zakup
budżetowy. Udowadniam, że da się kupić dobry sprzęt za mniej niż tysiąc złotych, dwa
tysiące oraz trzy tysiące. Te trzy propozycje są dla najbardziej rozsądnych użytkowników.
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Wybór telewizora za tysiąc złotych to naprawdę nie lada wyzwanie, choć w hipermarketach
pełno takich urządzeń. Chcąc kupić tani, dobry i duży telewizor w rzeczywistości powinniśmy kupić trzy różne ekrany. Sam przygodę z wyborem telewizora dla Was zacząłem
w porównywarce cenowej. Filtrując wyniki do ceny tysiąca złotych, znalazłem 240 modeli.
Zakładam jednak, że telewizor obecnie musi mieć pewne gabaryty. Znaleźć możemy kilka
akceptowalnych modeli 32-calowych od Philipsa, LG czy Samsunga. Upierać się jednak
będę przy tym, że dziś 40 cali to absolutne minimum i to raczej do małego pokoju. W cenie
899 złotych znajdziemy więc TCL F40B3803 i będzie to najlepszy wybór w tym przedziale
cenowym, przy czym trzeba pamiętać, że poza dużą przekątną i niską ceną telewizor ten
zbyt wiele nam nie jest w stanie zaoferować. Atutem może być moduł CI+, dzięki któremu
pozbędziemy się dekodera kablówki (telewizji satelitarnej już nie), a także USB wspierające
odtwarzanie multimediów. Rozdzielczość Full HD, 2 złącza HDMI, klasa energetyczna A+.
Tylko tyle i aż tyle, do tego dość przyzwoity wygląd.
W przypadku wydatku do dwóch tysięcy wybór padł na Samsunga UE40MU6102 za 1899 złotych. Matryca 60 Hz nie jest rewelacyjna, na tle innych telewizorów Samsunga design jest
nieco ociężały. W dodatku to mały telewizor więc i tak rozdzielczości 4K nie odczujemy.
Jednak to model mający wszystko, nowoczesny i z jakością obrazu na bardzo przyzwoitym
poziomie. Alternatywnym wyborem będzie jeden z Philipsów, na przykład 43PUH6101.
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Przy trzech tysiącach złotych wybór jest już dużo trudniejszy. Postanowiłem jednak iść pod
prąd. Zamiast szukać taniej 55-ki, postanowiłem wskazać wam nowiutki, fajny projektor.
BenQ W1050 kosztuje 2599 złotych, ma trzyletnią gwarancję (nie licząc lampy), rozdzielczość Full HD, a maksymalna przekątna to 300 cali, z odległości 2,8 metra osiągnąć możemy
100 cali. Technologia DLP wiernie odwzorowuje kolory, ma świetny kontrast. Oczywiście
potrzebujemy do projektora odpowiedniej przestrzeni, a także zaciemnionego pokoju. Jeśli
jednak jesteście filmożercami, to projektor będzie dobrym wyborem, zwłaszcza w tej cenie.
Jeśli to ma być telewizor, to wybierzcie większe warianty modeli za dwa tysiące złotych, czyli
Samsunga ue55Mu6102 za 2799 złotych lub Philipsa 55PUS6401 za 2679 złotych.
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74

ZESTAWIENIA

Najlepsze telewizory 2017

NAJLEPSZE
TELEWIZORY 2017
PAWEŁ OKOPIEŃ

Czy istnieje coś takiego jak najlepszy telewizor? Niestety nie, nie ma produktu
idealnego, zwłaszcza, że nasze potrzeby i budżety różnią się. Trudno jednak
uciec od takich porównań, wyborów, dlatego zebrałem najciekawsze tegoroczne
modele w jednym miejscu i wskazuję te, które są szczególnie warte uwagi.
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Najlepszy telewizor 2017
Panasonic EZ1000
Fantastyczny wygląd, dopracowanie obecnych rozwiązań technologii OLED do absolutnego
maksimum, najlepsza płynność w swojej klasie, ta fantastyczna czerń, doskonałe parametry
obrazu już po wyjęciu z pudełka. To produkt dla prawdziwego fana filmów w domowym zaciszu. Uzupełnieniem obrazu jest dobrze grający soundbar. Dużym minusem jest cena, ale płacimy za naprawdę rozwiązanie hi-tech. Problemem jest też mocno ograniczony Smart TV, ale
w kategorii wyświetlacz lepszego nie ma.
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Najlepszy rozsądny telewizor 2017
Samsung MU7002
Bądźmy jednak rozsądni, gdy mamy wydać 22 tysiące na najlepszy telewizor świata
w 65-calach, możemy wydać 11 tysięcy na 75-calowy, bardzo przyzwoity telewizor. Natomiast
wersja 55-calowa kosztuje zaledwie 4400 zł. W ten sposób otrzymujemy wsparcie dla 4K,
HDR, superszybką i bogatą platformę Smart TV oraz fajny design. MU7002 to dobry ekran LCD
z wadami tej technologii i niestety nie oferuje też tak wysokiej jasności jak ekrany QLED, czy
Panasonic DX900 lub Sony ZD9. Korzystna cena, duże możliwości i szeroki wybór rozmiarów
sprawiają, że to najlepszy model, gdy zwycięży zdrowy rozsądek. Trzeba jednak pamiętać, że
model 49-calowy posiada matrycę 60 Hz, większe modele mają już matrycę 120 Hz.
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Najbardziej awangardowy telewizor 2017
Bang&Olufsen BeoVision Eclipse
W tym numerze specjalnym iMagazine znajdziecie obszerną recenzje tego fantastycznego
modelu. To model, który łamie wszelkie konwencje, jest zaskakujący, choć to dźwięk robi tutaj
większą robotę niż ekran. Wyróżnienie się z tłumu, podkreślenie waszego statusu, a finalnie
cieszenie się wysoką jakością obrazu i dźwięku – to wszystko gwarantuje Eclipse. Ma to jednak
swoją cenę.
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Najbardziej designerski telewizor 2017
Samsung The Frame
Telewizor, który najbardziej zaskoczył mnie w tym roku, z którym najbardziej się polubiłem
i poważnie myślę o jego zakupie. O The Frame albo już czytaliście, albo przeczytacie w tym
numerze. To telewizor imitujący obraz, a przy okazji w pełni zachowuje walory innych telewizorów Samsunga. Podobnie jak Bang&Olufsen Eclipse jest to telewizor stworzony z myślą o wnętrzach naszych domów.
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Najlepszy „tani” OLED 2017
Philips POS9002
Telewizory OLED nie należą do tanich, niektóre modele są jednak wyraźnie tańsze od pozostałych. POS9002 kosztuje mniej niż 10 tysięcy zł, oferuje doskonałą czerń, system Android
TV, który jest jego wadą i zaletą i wreszcie Ambilight. Podświetlanie ściany z tyłu za ekranem
sprawia, że nawet 55-calowy ekran będzie wydawał nam się znacznie większy. Ten telewizor
naprawdę cieszy oczy i nie drenuje portfela.

Inne ekrany warte uwagi:
Przedstawione powyżej telewizory to jednak nie wszystkie modele, które chciałbym polecić.
Moją rekomendację otrzymują także telewizory z listy poniżej. To często alternatywne propozycje, a także modele godne uwagi. Wybierając je, z pewnością nie będziecie żałować. O każdym
z nich mógłbym napisać, że jest świetny.
LG W7 Panasonic EX780
LG B7 Sony A1
Samsung Q7 Sony XE90
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FELIETONY
OLED KRÓLEM
TELEWIZORÓW, ALE...
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Technologia OLED zgarnia wszystko. EISA to dwa
wyróżnione ekrany OLED, HDTVtest i AVForums
przeprowadzają ślepe testy, w których również
wygrywają ekrany OLED. Czy jednak rzeczywiście
zwycięzca jest tylko jeden? Czy dziś jest czas na
zakup telewizora OLED? Wciąż mam co do tego
spore wątpliwości.

T

Testuję aktualnie Sony A1 oraz Panasonic EZ1000 – dwa wybitne
telewizory w technologii OLED. Oba oferują fenomenalną jakość
obrazu, fantastyczną czerń, a do tego kuszą niesztampowym
wzornictwem. Oceniając je w warunkach „kinowych” będziemy
zachwyceni. Niezależni eksperci, czołowi dziennikarze, a także i ja
stwierdzam, że OLED to w tej chwili najlepsza technologia dla telewizorów w warunkach referencyjnych.

I to jest właśnie problem, a raczej powód, dla którego OLED nie jest
jedynym, słusznym wyborem. Ludzie nie oglądają telewizji wyłącznie w totalnie zaciemnionym pokoju, we wzorowej odległości
i jedyne co liczy się przy wyborze ekranu to jakość obrazu. Gdyby
tak było, to pewnie już dawno popyt na projektory byłby większy.
Telewizor to jednak sprzęt uniwersalny. Nie po to producenci od
ponad 5 lat rozwijają Smart TV, by nie zwracać na niego uwagi.
Zwłaszcza, że w przypadku Android TV znacząco wpływa na szybkość działania telewizora i jego stabilność, a w WebOS i Tizenie na
nawigację po całym telewizorze i codzienną obsługę. Jeśli komuś
na tym nie zależy, a wręcz nie chce Smarta to wybór jest jeden
– Panasonic. Japończycy owszem, załadowali wiele przydatnych
funkcji, ale absolutnie nie rzucają się w oczy, jednocześnie oferta
aplikacji jest dość uboga. Po przeciwnej stronie stoi Samsung, gdzie
Smart jest clue.
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Jakość obrazu w ciągu dnia, w świetle, w jasnym pokoju nie jest już
tak odczuwalna w przypadku ekranów OLED, nie robi tak piorunującego wrażenia. Co więcej często to LCD lepiej sobie radzi z jasnością
i odbiciami.
Niestety przeciwko ekranom OLED są jeszcze dwa mocne argumenty,
które obecnie niemal je dyskwalifikują. Oba idą ze sobą w parze. Jest to
cena i ograniczone gabaryty. Zakup 77-calowego ekranu OLED jest raczej
poza zasięgiem większości, w dodatku jest on mocno irracjonalny biorąc
pod uwagę zmieniające się technologie. Zostaje nam więc 65-cali, które
w przypadku Sony to wydatek 24 tysięcy złotych, w przypadku Panasonica 29 tysięcy, w przypadku LG od 15 tysięcy do 30 tysięcy złotych.
W tej cenie możemy mieć 75-calowy rewelacyjny ekran Sony ZD9. Bardzo
przyzwoity MU7002T w wersji 75 cali nabędziemy za 11500 zł, QLED Q7
75” ze światłowodowym przewodem to 17 tysięcy złotych. Fani WebOS
za niecałe 18-tysięcy mogą kupić LG o przekątnej aż 79 cali. Za niecałe 19
tysięcy kupimy bardzo udany model Sony XE9005 lub Panasonic EX780.
Dlaczego to tak istotne? Te 10 cali, to aż 33% powierzchni ekranu więcej.
Względem 55-calowego ekranu jest to aż 85% ekranu więcej. W mieszkaniu, w starym budownictwie 75 cali to pomyłka, ale w dzisiejszych loftowych wnętrzach, apartamentach, a zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym jest to racjonalny wybór, aby cieszyć się dobrym obrazem. Bo
rozmiar w przypadku telewizorów ma znaczenie.
Technologia OLED jest fantastyczna, w ciągu 3 lat LG.Display dokonało
olbrzymich postępów. Większość chorób wieku dziecięcego udało się
wyeliminować. Pozostaje tak właściwie kwestia wypalania. Na dzień
dzisiejszy te ekrany są jednak bardzo kosztowne i stosunkowo małe.
W dodatku przy typowym oglądaniu różnice w jakości nie są zauważalne, lub wręcz lepiej wypadają ekrany LCD. Na szczęście trwają prace
przy budowie kolejnej fabryki OLED zdolnej produkować taniej i efektywniej duże ekrany, ceny telewizorów OLED topnieją. Rywalizacja
z LCD sprzyja rozwojowi technologii. Kolejne lata będą jeszcze ciekawsze. Sam obecnie wybrałbym jednak LCD z klasy średniej-wyższej za
11-15 tysięcy, niż topowy OLED za jeszcze raz tyle i o 33% mniejszy.
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Dekadę temu byłem wielkim fanem projektorów, wierzyłem
w ich świetlaną przyszłość. Obecnie urządzeń tych na
rynku jest znacznie więcej, co cieszy, ale jednocześnie
ich użyteczność w kinie domowym mocno zastanawia.
Zwiększyła się świadomość, dostępność, ale projektory były,
są i prawdopodobnie będą niszą.

P

Projektor to prawdziwa magia, wie o tym każdy, kto bywa w kinie. Duży
ekran, wręcz olbrzymi robi fantastyczne wrażenie, zapewne do dziś
pamiętacie swoje pierwsze wyjście do kina u mnie to był Król Lew. Avatar,
Gwiezdne Wojny i wiele innych tytułów najlepiej smakuje na dużym
ekranie. Z najnowszych filmów zalecam wizytę na Dunkierce, Tyle, że kino
ma też swoje wady. Polskie sale kinowe niestety zwykle mają średniej
jakości projektory, w których dla oszczędności jasność lampy jest mocno
przykręcona, do tego dźwięk pozostawiający wiele do życzenia, specyficzne ustawienie siedzeń , no i jeszcze publika.

Kino można mieć jednak w domowym zaciszu, w dodatku w całkiem
przystępnej cenie. Dobry projektor FullHD to wydatek około 2,5 tysiąca
złotych, czyli znacznie mniej niż w przypadku topowego telewizora.
Oczywiście mówimy o rozdzielczości FullHD, gdzie obecne telewizory
to w zdecydowanie większości 4K,a najlepsze ekrany to również ekrany
z HDR. Jednak do 3 tysięcy możemy wybrać projektor z przekątną nawet
300 cali lub bardzo przeciętny 55-calowy telewizor 4K. Problem w tym,
że jeśli chcielibyśmy kupić projektor 4K to musimy wydać praktycznie 40
tysięcy złotych, za 30 tysięcy otrzymamy natomiast OLED LG W7 o grubości zaledwie kilku milimetrów, wraz z soundbarem wspierającym Dolby
Atmos. Na rynku dopiero pojawił się pierwszy projektor DLP 4K za około
10 tysięcy złotych, pojawiło się też kilka urządzeń w cenie 15-20 tysięcy
złotych, nie oferują jednak tego co topowe telewizory. Do projektora zaś
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musimy dokupić głośniki, ekran, odpowiednio zaciemnić pokój, co rodzi
dodatkowe koszty. Jeszcze taniej kupimy ponad przeciętne telewizory
LCD o przekątnych nawet do 82 cali.
O tym, że projektory mają kryzys świadczy fakt, że Samsung w Korei
dostarczył pierwszy ekran kinowy będący wyświetlaczem, podobne
rozwiązanie wprowadziła na rynek również firma Sony. Mimo pojawienia się projektorów laserowych, rozwój technologi w projektorach idzie
zbyt powolnie, producenci nie są w stanie obniżyć cen do poziomów
atrakcyjnych dla przeciętnego konsumenta. Jednocześnie technologia ta
zdecydowanie nie jest tak prosta w odbiorze dla zwykłego użytkownika,
jak telewizor. W większości projektorów brakuje tunerów, funkcji smart
tv, obsługa nie jest tak prosta jak ekranu, do tego lęki o żywotność lampy.
Odpowiednio przygotowane pomieszczenie nawet dla projektorów
z krótkim rzutem stanowi wyzwanie.
To wszystko sprawia, że projektory są fantastycznym rozwiązaniem, ale
wyłącznie dla świadomych użytkowników, Wiedząc na co się decydujemy będziemy zachwyceni. Osoby, które wiedzą czego chcą mogą za
mniej niż 10-tysięcy złotych stworzyć sobie fantastycznie kino domowe
z rozdzielczością FullHD, która będzie akceptowalna przez większość,
natomiast najbardziej wymagający będę musieli już wydać dużo większą
kwotę. Jednak w takich przypadkach zwykle mają już w swoich domach
specjalnie wydzielone pokoje i są przygotowani na dużą inwestycję, w tak
właściwie prywatną mini salę kinową.
Stąd też rynku projektorów nie można oceniać negatywnie, wręcz przeciwnie on wciąż się rozwija, ponieważ grupa świadomych użytkowników
zarówno tych z ograniczonym budżetem, jak i tych zamożnych rośnie. Do
tego jest multum projektorowych rozwiązań dla sektora edukacji, biznesu
oraz szeregu innych profesjonalnych instalacji. Dla przeciętnego użytkownika jest to jednak ciekawostka, taka sama jak dekadę temu i nic tego nie
zmieni w najbliższej przyszłości.

paweloko
87

FELIETONY

4K dla mas – to kluczowa zmiana na rynku

4K DLA MAS

TO KLUCZOWA ZMIANA NA RYNKU
PAWEŁ OKOPIEŃ
88

FELIETONY

4K dla mas – to kluczowa zmiana na rynku

Wkrótce w nc+ pojawi się nie tylko dekoder wspierający
rozdzielczość 4K, ale też dostępne będą treści w ultrawysokiej
rozdzielczości. Takie impulsy są niezwykle potrzebne dla
umasowienia standardu.

D

Dziś to nie telewizja wyznacza standardy. Debiut dekodera nc+ jest
mocno spóźniony względem telewizorów, konsol, a przede wszystkim
serwisów streamingowych. Jednocześnie nc+ i Orange to jedyni liczący
się operatorzy na rynku, którzy w ogóle o 4K dziś mówią. W Cyfrowym
Polsacie może temat zacznie się przy przyszłorocznych Mistrzostwach
Świata w Piłce Nożnej, UPC będzie musiało wykonać ruch, gdy pojawi się
Canal+4K. Dla operatorów to jednak duże inwestycje, a na kanał ogólnopolski w 4K na razie nie ma co liczyć.
Sytuacja zupełnie inaczej wyglądała w 2006 roku. W październiku minie
11 lat od startu telewizji n i uruchomienia pierwszego polskiego kanału
HD. W tym samym czasie na rynku debiutowało PlayStation 3 wyposażone w jeden z pierwszych odtwarzaczy Blu-ray. Wtedy też dopiero zaczęły
się pojawiać pierwsze telewizory FullHD. Wtedy pozycja telewizji, jeśli
chodzi o wyznaczanie standardów była zupełnie inna.
Nadal to jednak telewizja oznacza masowość i jest kluczowa dla Kowalskiego, czy mniej przychylnie mówiąc Janusza. Nie raz i to w tym roku
byłem świadkiem rozmów w elektromarketach pomiędzy sprzedawcami,
a klientami. Klienci negowali sens 4K, gdyż jeszcze nie ma kanałów telewizyjnych. W sieci łatwo znaleźć komentarze, że 4K jest niepotrzebne, gdyż
nawet w FullHD stacje telewizyjne nie nadają. Brakuje wiedzy, brakuje
edukacji, brakuje świadomości, że można inaczej korzystać z treści.
Debiut dekodera 4K w nc+ to wielkie wydarzenie. UltraBox+ to wejście
4K dla mas. Jednocześnie operatorzy poszli na łatwiznę, gdyż mają już
mocno utartą ścieżkę. Od dwóch lat na półkach sklepowych większość
telewizorów to 4K, niektórzy mają już 4 letnie ekrany 4K. Baza potencjal-
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nych klientów jest więc już wyrobiona. Nie trzeba prowadzić tutaj dodatkowych działań promocyjnych uświadamiających rynek. Przy HD była to
oferta dla pionierów, teraz jest dla całego społeczeństwa.
Temat 4K nie jest wcale łatwy, to przejście z HD na 4K nastąpiło naprawdę
szybko. Pierwsze stosunkowo przystępne cenowo telewizory 4K pojawiły
się w 2013 roku, jednocześnie standard nie był dopracowany. Dopiero dwa
ostatnie lata to 4K z szeroką paletą barw i HDR. Problemem była kompresja, wypracowanie odpowiednich standardów dla nadawania satelitarnego, problemem jest ciągle wydajność łącz internetowych. Do tego dochodzi jeszcze zwykłe przekonanie ludzi, że rzeczywiście warto się przesiąść,
czy w ogóle zainteresować 4K. W końcu ten skok jakościowy na pierwszy
rzut oka nie jest tak duży.
UltraBox+ obali ostatni mit związany z 4K, czyli brak zainteresowania ze
strony telewizji i tym samym brak konieczności zakupu telewizora 4K.
Maruderzy wkraczają na rynek i to jest dobra informacja. Co zabawniejsze
Apple też wkracza dopiero teraz na wyrobiony grunt z nowym Apple TV.
Jednocześnie pamiętajmy, że na rynku telewizyjnym o żadnej rewolucji nie ma mowy, ani teraz, ani w przyszłości, ani w minionych dwóch
dekadach. To ciągła ewolucja zarówno kanałów telewizyjnych, dostawców treści, jak i jakości obrazu oraz sprzętu. Już za moment w styczniu
znów zobaczymy kolejne lepsze, większe telewizory, będziemy też
słyszeć o rynkowym debiucie ekranów 8K i tak cały czas coś nowego, co
pozornie nie robi różnicy. Gdy jednak cofniemy się o te 11 lat to możemy
doznać szoku. Mamy setkę kanałów w HD (kwestia ich jakości jest dyskusyjna), z dekodera satelitarnego po jednym kablu możemy nagrywać
trzy programy jednocześnie i jeden oglądać, u operatorów kablowych
całe nagrywanie odbywa się w chmurze, VOD ma niemal nieograniczone zasoby w postaci Netflixa, gdzie seriale pojawiają się w całości i nie
musimy czekać na kolejny odcinek, seriale w Polsce w dużym stopniu
można oglądać jednocześnie z amerykańską premierą bez potrzeby ich
kradzieży, telewizory zamiast 32-cali mają 55 lub 65 cali. Naprawdę wydarzyło się sporo. A ten rok jeszcze się nie skończył.
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Każdy zasługuje na drugą szansę, także TCL. Takie są moje
przemyślenia, a zarazem postanowienia po wizycie w polskiej
siedzibie tej gigantycznej technologicznej firmy. TCL ma
apetyt na dużo, już dziś jest trzecim graczem na rynku.
Ostatnio jednak firmie dostało się ode mnie dość ostro
– teraz czas na nowe rozdanie.

W

W moim ostatnim artykule podsumowuje TCL zarówno za to co
widziałem na targach IFA, to co dostałem w komunikatach prasowych, a także minione lata na rynku RTV. Przedstawiciele firmy oraz
agencji PR opiekującej się marką na naszym rynku postanowili po tym
tekście zaprosić mnie na spotkanie. Myślę, że było ono owocne dla
obu stron i wierzę, że teraz będzie już tylko lepiej. Po pierwsze wkrótce
zarówno ja, jak i Wy dzięki moim testom będziecie mogli przekonać się, czy obecne modele TCL są godne uwagi. Na pierwszy ogień
pójdzie najciekawszy model, czyli średnia półka cenowa, ale wciąż
bardzo przystępna, C70 dostępny nawet w 75-calach. Wersja 65-calowa
U65c7006 kosztuje około 5 tysięcy złotych, model 55-calowy jest wyceniany na 3499 złotych. Ten model zdobył w tym roku nagrodę EISA
w kategorii „najlepszy zakup”. Dlatego wart jest sprawdzenia.

Na spotkaniu z przedstawicielami firmy, miałem okazję już, ciut
bliżej przyjrzeć się temu modelowi, a także X2, który w Polsce będzie
oznaczany numerami X9. Topowemu ekranowi na rynek europejski.
Rzeczywiście patrząc bliżej jakość wykonania tych telewizorów jest
na wysokim poziomie. Tył mnie co prawda nie przekonuje, podobnie
jak bardzo długi i wąski pilot, który nie jest zbyt ergonomiczny, ale
na pewno nie można o tym produkcie powiedzieć, że jest to chiński
„badziew”. Szczegółową ocenę pozostawiam sobie na później. Na
dzień dzisiejszy uważam, że warto ten model wziąć w swoich rozważaniach. W modelach z Android TV spokojnie może toczyć pojedynek z Philipsami, choć te często mają niepodważalny atut w postaci
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Ambilighta i świetnych pilotów.
Przestaje jednak mówić ostre
i zdecydowane nie.
Osoby z TCL przyznały też, że
ostatnie lata na rynku europejskim to dla marki lekka stagnacja
w komunikacji PR i marketingowej.
Rzeczywiście nie było działań,
które byłyby godne uwagi. Rok
2017 ma być początkiem zmian
i firma ma skupić się na promocji marki TCL. To nie znaczy, że
Thomson odchodzi w zapomnienie, będzie jednak mniej widoczny, a Europejczycy w tym Polacy
mają zacząć rozpoznawać markę TCL. Takie podejście zdecydowanie
mnie cieszy. Muszę też przeprosić przedstawicieli firmy za to, że
moje ostatnie wrażenia były podyktowane poprzednimi doświadczeniami z produktami oraz tym co widziałem na targach, natomiast
tegoroczne modele mocno zlekceważyłem spodziewając się po nich
tego samego co w latach ubiegłych. Od hurraoptymizmów jestem
daleki, już na pierwszy rzut oka widzę mankamenty w tych modelach, ale jest znacznie lepiej niż było. Mówimy o prawdziwym skoku
jakościowym i to cieszy. Pamiętajmy o tym, że Koreańscy producenci
taką lekcje odrabiali blisko 20 lat temu, dziś klienci są bardziej wymagający i czasy są zupełne inne, zwłaszcza w naszym rejonie Europy
środkowo-wschodniej te zmiany są szczególnie widoczne. Dlatego
po rozmowach z przedstawicielami firmy, ich energii i zapale do
pracy wierzę, że będzie dobrze. Przemilczę więc kolejne informacje
prasowe o rewolucjach i dość słabe działania w social mediach. Dam
za to szanse produktom i będę uważnie obserwował jak działa TCL,
by zrewidować temat po kolejnych targach IFA. W końcu każdemu
warto dać drugą szansę, zwłaszcza gdy widać zmiany.
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8K to przyszłość i od tej rozdzielczości nie ma ucieczki – to
naturalny postęp technologiczny. Głosy o wdrażaniu 4K,
braku treści i ciągłym nadawaniu przez telewizje w SD nie
mają tu znaczenia. Telewizory 8K pojawią się w naszych
domach. Na IFA Sharp zapowiedział rozpoczęcie sprzedaży
takiego ekranu już w przyszłym roku.

T

To, że na targach IFA 2017 zobaczyliśmy telewizor, a właściwie wyświetlacz 8K, nikogo nie powinno dziwić. Widzieliśmy je już wielokrotnie
na tego typu imprezach. Moje pierwsze spotkanie z 8K miało miejsce
w 2011 roku, również na targach IFA i również na stoisku Sharpa.
Właściwie wtedy nie mówiło się, że po środku będzie jakieś 4K. Jednocześnie, gdy 4K się pojawiło, było wiadomo, że jest to rozdzielczość
przejściowa, przed 8K, które miało zawitać na świecie w okolicach
2022 roku.
To, że w tej chwili Sharp zapowiada sprzedaż ekranu 8K w Europie też
nie powinno dziwić. Wszak pierwszy wyświetlacz 8K ten producent
zaczął sprzedawać jeszcze w 2015 roku. Tyle, że jest on stricte przeznaczony na rynek japoński i to dla profesjonalistów. Już teraz można
kupić ekrany 8K jeśli bardzo będziemy chcieli, potrzebowali i będziemy dysponować sporą gotówką. Taki telewizor, a właściwie monitor,
bo trudno mówić o tunerach telewizyjnych zgodnych z 8K, może być
nasz za jakieś 100 tysięcy dolarów. Teraz kolejna generacja tego ekranu
trafi także do Europy, chociażby dlatego, że znów japoński oddział jest
połączony z europejskim.
8K to teraźniejszość w bardzo ściśle określonych przypadkach. To
wąskie grono profesjonalistów. To także aktualne testy, podobnie jak
w przypadku sieci komórkowej piątej generacji. Obie technologie nas
dosięgną, ale przyjdzie to w przyszłości. Na razie wszyscy podążamy
w tym kierunku.
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Czy 8K nie ma sensu? Na to pytanie trudno jasno odpowiedzieć.
Rozdzielczość ta ma sporo barier, a zaletą jest obraz ostry jak żyleta
z dowolnej odległości. Tutaj znów, chodzi o dążenie do perfekcji.
Dlatego jak najbardziej taka jakość ma sens nawet gdy obraz FullHD, czy
4K w pewnych warunkach jest wystarczający. To w 8K będzie wystarczający. Wyzwaniem jest jednak upscalowanie obrazu do takiej rozdzielczości, brak możliwości łatwego masteringu materiałów. Obecne generacje
sprzętów nie są w większości przypadków wystarczająco wydajne, aby
osiągnąć dobre efekty, przynajmniej, gdy mówimy o sprzęcie przeciętnej klasy, a nie pojedynczych mocno wyżyłowanych jednostkach.
Należy też pamiętać, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze ekrany 4K.
Sony X9 w 2013 roku był pierwszym telewizorem w akceptowalnej cenie.
Dopiero teraz 4 lata później 4K jest dostępne w różnych wariantach.
Możemy nagrywać łatwo filmy w takiej rozdzielczości, możemy korzystać ze streamingu, oglądać filmy na płytach UHD Blu-ray, kanały 4K są
poza granicami naszego kraju, ale i do nas dotrą niebawem.
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Dlatego o 8K nie trzeba się martwić ani go negować. Na razie nie
zostały wypracowane standardy. Nie ma mowy o w pełni kompatybilnym HDMI, o sposobie przesyłu naziemnego czy satelitarnego
sygnału telewizyjnego, także łącza w większości przypadków są
niewystarczające. Systemy kompresji do 8K też mogłby być jeszcze
skuteczniejsze niż HEVC. Zapewne pierwsze, prawdziwe telewizory
8K zaczną pojawiać się w 2019, może 2020 roku. Natomiast 8K jako
must have, to temat na rok 2025 lub jeszcze później. Przy czym ten
rozwój technologii procentuje także w inny sposób. Gdy jedni myślą
już o 8K inni wreszcie podejmują kroki w stronę 4K i odejścia od SD. To
zawsze będzie ewolucja, która postępować będzie stopniowo. Dlatego
dostępność ekranu 8K w Europie w pierwszej połowie 2018 roku to
dobra informacja.

paweloko
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PŁASKIE EKRANY WYGRYWAJĄ BATALIE

ZAKRZYWIONE TELEWIZORY
STAJĄ SIĘ NISZĄ
PAWEŁ OKOPIEŃ
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Samsung poinformował o wypuszczeniu na rynek
europejski modelu Q8F, czyli kolejnego modelu
z serii QLED. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że jest płaski. Koreański producent
jeszcze nie odwrócił się totalnie od zakrzywionych
ekranów, ale trend jest jasny i niestety smutny
z punktu wzornictwa.

D

Do zakrzywionych ekranów wprowadzono wiele teorii. Wręcz
można powiedzieć o całej filozofii, w której poszczególni producenci opowiadali o wyższości zakrzywionych ekranów nad płaskimi.
Tak było nie tylko z Samsungiem, ale również LG, Sony. Zakrzywione ekrany miał też Philips i Panasonic. Sony przekonywało, że ich
telewizor jest lekko wygięty i to jest najlepsze rozwiązanie. Taki był
trend, moda, ponoć też takie telewizory łatwiej się produkowało.
Czy rzeczywiście zakrzywiony ekran jest lepszy? Zdarzyło mi się
napisać, że tak i wciąż uważam, że tak jest w dużym stopniu. Dla
mnie głównym argumentem za krzywizną jest głębia ekranu oraz
design. Często wspomina się też lepsze kąty widzenia, mniej refleksów, a także wrażenie, że ekran jest większy.

Na pogorszenie pozycji zakrzywionych ekranów prawdopodobnie
wpłynęła ich sprzedaż, a także fakt powrotu trendu wieszania telewizorów na ścianie. Producenci zaczęli oferować własne uchwyty,
które sprawiają, że telewizor praktycznie przylega do ściany. Zresztą
przy 65 calach i jeszcze większych przekątnych powieszenie na
ścianie jest często praktyczniejsze.
W tym roku Samsung w swoich topowych telewizorach zaoferował początkowo trzy serie Q7 w wersji płaskiej i zakrzywionej, Q8
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w wersji zakrzywionej oraz Q9 w wersji płaskiej. Model Q9 miał być
dla wymagających użytkowników, natomiast Q8C pozycjonowany
jest jako model topowy, najgoręcej promowany itd.. W ten sposób
odpowiedział mi też w Las Vegas, w styczniu Michael Zoeller szef
wyświetlaczy na Europę w Samsungu. Komunikacja marki o zakrzywionych ekranach była jednak już wtedy słabsza niż w latach ubiegłych. Wprowadzenie płaskiego modelu Q8 nie zapowiadanego
wcześniej, dowodzi, że mowa o prawdziwym odwrocie od zakrzywionych ekranów. Zresztą Samsung jest ostatnim producentem, który
utrzymuje takie telewizory w swojej ofercie.
Mam nadzieje, że wygięte ekrany pozostaną w ofercie producenta,
choćby w ograniczonej formie, tak jak ma to miejsce z białymi ekranami. Wygięte telewizory to właśnie świetny element stylistyczny,
który sprawia, że telewizor jest nieco ciekawszym meblem w naszym
salonie. Przy czym wpływa on raczej na korzyść odbioru obrazu lub
nie wpływa wcale. Jednocześnie krzywizna przeniosła się intensywnie na rynek monitorów.
Przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekaw tegorocznych targów
IFA. Po pierwsze zastanawia mnie, czy Samsung pokaże coś jeszcze,
podobne oczekiwania mam wobec Philipsa i Panasonica. Ciekawe są
też informacje o Apple’u i pracach firmy nad połączeniem technologii kropki kwantowej wykorzystywanej w QLEDach z ekranami OLED.
Przed rynkiem wyświetlaczy jeszcze wiele ciekawych zmian i to
w najbliższych latach.

paweloko
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VINYL DLA FILMÓW MA JUŻ PONAD ROK

UHD BLU-RAY
PAWEŁ OKOPIEŃ

101

FELIETONY

Vinyl dla filmów ma już ponad rok - UHD Blu-ray

Rok temu miałem okazję po raz pierwszy
zetknąć się w domowych warunkach z UHD
Blu-ray. W listopadzie sam na stałe stałem się
posiadaczem takiego odtwarzacza. Teraz Samsung
prezentuje drugą generację swojego odtwarzacza,
jednocześnie poznaliśmy parę ciekawych informacji
o tym formacie w naszym kraju.

T

Telewizory 4K na dobre w sklepach zagościły w 2013 roku. Ultrawysoka rozdzielczość jest powszechnością. Długo musieliśmy czekać
jednak na nośnik, który by pozwalał w pełni się nią cieszyć. Na
szczęście to oczekiwanie zostało odpowiednio wynagrodzone. Co
więcej prawdopodobnie wcześniejszy debiut, całkowicie by pogrzebał fizyczne nośniki. W marcu 2016 roku w Stanach Zjednoczonych,
a chwile później także i u nas zadebiutowały odtwarzacze i filmy
UHD Blu-ray. UHD Blu-ray to w końcu nie tylko rozdzielczość 4K,
ale też poszerzona paleta barw oraz HDR. To referencyjny obraz,
najlepszy jaki możemy uzyskać w kinie domowym. Takie wydanie
dzieli przepaść od filmów na DVD, a także w streamingu, wiele scen
prezentuje się też wyraźnie lepiej od wydań Blu-ray. To taki Vinyl
w świecie filmowym.
Aby poczuć tą różnicę, nie wystarczy nabyć odtwarzacz i film.
Potrzebny jest też odpowiedniej klasy telewizor. Szczerze mówiąc
przy tanim telewizorze 4K zakup takiego odtwarzacza wniesie
niewiele względem standardowego Blu-ray. Jednak już przy średniakach powinnyśmy zobaczyć miłe dla oka efekty, a w przypadku
ekranów premium możemy mówić o jakościowym skoku. Oglądałem „Chłopców z ferajny” na QLED właśnie z wydania UHD Blu-ray.
To była prawdziwa uczta kinomana.
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Rok temu barierą do wejścia w świat UHD Blu-ray była cena.
Po pierwsze telewizor w standardzie UHD Blu-ray był kosztowny. Teraz KS7000, wciąż jest dostępny w sklepach, a wersja
55-calowa kosztuje mniej niż 5 tysięcy złotych. Za mniej niż tysiąc
złotych kupimy odtwarzacz UHD Blu-ray. Do wyboru mamy Xbox
One S, czyli konsole oraz odtwarzacz w jednym lub Samsung
UBD-K8500 z zeszłego roku. Dziś Samsung zaprezentował nowy
odtwarzacz UBD-M8500, który startuje z ceny około 1300 zł. Oznacza
to, że wkrótce odtwarzacze będą naprawdę tanie. Za 1650 zł kupimy
odtwarzacz Sony UBP-X800, podstawowy odtwarzacz Panasonica
DMP-UB400 to wydatek 1599 zł. Oczywiście są też produkty nieco
absurdalne, lub jak woleli by dystrybutorzy i część użytkowników
– audio i wideofilskie. OPPO UDP-205 kosztuje 7800 zł w dodatku
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nadal nie wiąże krawatów i nie sprawia, że
każdy film zasługuje na oskara, nawet jeśli
jest to komedia z Sandlerem.
Mamy telewizor, mamy odtwarzacz, czas na
filmy. Tu w roku ubiegłym sytuacja wyglądała
absurdalnie. Pojawił się w Polsce odtwarzacz,
ale nie było filmów. Te pojawiły się dopiero
w sierpniu. Do dziś wydaje je tylko jeden
dystrybutor – Galapagos. Właśnie wprowadził do sprzedaży film „Bez Przebaczenia”.
Mimo, że tytuł ma 25 lat na nowym nośniku
wygląda fantastycznie. To efekt dobrego
remasteringu, zeskanowania obrazu z taśmy
filmowej i odpowiednia obróbka. W ten
sposób można uzyskać fenomenalne wydania
starszych filmów. Sytuacja najgorzej wygląda
z filmami z końca lat 90-tych i pierwszej
dekady tego wieku. Rozpoczęto wtedy kręcić
kamerami cyfrowymi, które nie miały super
parametrów. Stąd na przykład „Mroczne
Widmo” jest najsłabszym filmem z sagi Star
Wars także pod względem jakości obrazu.
Jednak z tytułów sprzed lat można wyciągnąć naprawdę dużo. Nie dziwmy się więc
zremasterowanym edycjom na UHD Blu-ray,
czy zwykłym Blu-ray po wiele z nich warto
sięgnąć, by odkryć ulubione filmy na nowo.
Galapagos pochwalił się, że sprzedał w Polsce
około 7 tysięcy egzemplarzy. To duży sukces
biorąc pod uwagę, chociażby cenę. Film
na UHD Blu-ray to wydatek ok. 140 zł. Czyli
o 100 zł więcej, niż w przypadku DVD, o jakieś
60 zł więcej niż w przypadku zwykłego
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Blu-ray. Nie wspominając o serwisach VOD i nielegalnych kopiach
w sieci. Jak na nasz rynek uważam to za świetny wynik. Cieszy też
fakt, że wprowadzane będą kolejne filmy. Lada moment zobaczymy film „Lego: Batman”, później pojawi się „Kong: Wyspa Czaszki”,
„Wonder Woman”, „Król Artur” oraz „Dunkierka”. Oprócz nowości
zobaczymy powrót w nowym formacie takich filmów jak „Grawitacja”, „Matrix”, Trylogia o Mrocznym Rycerzu, „Incepcja”, „Infiltracja”,
„Interstelar” oraz „Ekspres Polarny”. Miejmy nadzieje, że wkrótce
pojawi się więcej tytułów także od innych wielkich wytwórni oraz od
pozostałych dystrybutorów. Globalnie nowemu formatowi niestety
wciąż opiera się Disney.
UHD Blu-ray nigdy nie będzie wielkim hitem, zawsze będzie drogi.
Sam wiem, że nie wszystkie tytuły będę kupował na tym nośniku,
przynajmniej na razie. Jednak tylko na nim zasmakujemy referencyjnego obrazu.

paweloko
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Przez całe swoje życie towarzyszyła mi telewizja, w takiej czy innej
formie, głównie satelitarnej lub kablowej. Pamiętam do dzisiaj jedną
z pierwszych reklam anten satelitarnych (parafrazuję): „Nie widzisz?
I nie zobaczysz, dopóki nie kupisz anteny satelitarnej firmy Arkom
(lub Arcom)”. Te metalowe talerze zresztą stały się w Polsce hitem, bo
po co inwestować w jedną na dachu dla całego osiedla, skoro można
oszczędzić i każdy może sobie kupić ją samemu? Owocem tego były
ściany pokryte antenami, po jednej (a czasami więcej) na balkon.
Jeden z moich sąsiadów – rekordzista w okolicy – miał trzy lub cztery,
każda skierowana w inną stronę. Być może to dla niektórych zamieniło
się w hobby, ale dla mojego taty był to sposób na odbieranie Eurosportu w latach 80. i 90., aby móc oglądać Formułę 1.

Przez kolejne lata jedyne, co się zmieniło, to liczba dostępnych
kanałów, coraz wyższe ceny, kilka programów z przyzwoitą ofertą oraz
abonamenty, które trzeba było płacić (chociaż do dzisiaj niektórzy to
obchodzą). Tradycyjni dostawcy telewizji – satelitarni oraz kablowi
– niewiele jednak zmieniali w swojej ofercie, serwując nam mnóstwo
treści, które w przeważającej większości musieliśmy oglądać wtedy,
kiedy oni sobie tego życzyli, a za filmy z tzw. „VOD” trzeba było i tak
dodatkowo płacić. Nie za wszystkie oczywiście, ale tak się składało, że
te, które mnie interesowały, miały cyferki i napis „PLN” przy przycisku
„Play”.
Kilka lat temu – prawdopodobnie ze trzy lub cztery – realnie zaczęliśmy się zastanawiać, jak w rodzinie wykorzystujemy te kilkaset
kanałów, które mieliśmy i co rzeczywiście oglądamy. Zrobiłem sobie
rachunek sumienia, przejrzałem pozycje zapisane na dysku twardym
dekodera i zdałem sobie sprawę z tego, że są to wszystko filmy, które
albo mogę obejrzeć w internecie – oczywiście legalnie, np. w iTunes
– albo nagrałem je tylko dlatego, że myślałem, że będę chciał to obejrzeć. Wieczorami, gdy siadaliśmy przed telewizorem, aby coś obejrzeć,
to najpierw traciliśmy kwadrans na przeszukiwaniu listy nagrań, po
czym dochodziliśmy do wniosku, że nic nas nie interesuje, a potem
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pół godziny lataliśmy po kanałach w poszukiwaniu czegoś interesującego. Godzinę później zazwyczaj zaczynało się coś, co byliśmy skłonni
oglądać… i tak traciliśmy średnio godzinę z doby dziennie.
Gdy nasza umowa dobiegała końca, zdecydowałem się ją wypowiedzieć. Usiłowali nas zatrzymać przy sobie siłą, a droga do przyjęcia rezygnacji była drogą przez mękę – nie wiem, czy słowa oraz
listy, które słyszeliśmy i czytaliśmy, przypadkiem nie podpadały
pod szantaż. Niestety, niektóre firmy muszą się jeszcze nauczyć, co
oznacza dobra obsługa klienta, nawet odchodzącego. W międzyczasie nabyłem odpowiedniego VPN-a, który prawidłowo obsługiwał Apple TV, abyśmy mogli korzystać z Netfliksa USA w Polsce,
bez zbędnego kombinowania i jednocześnie wykupiłem u nich
subskrypcję. 8 dolarów miesięcznie było miłą odmianą od 120 czy
140 złotych za treści, które mnie nie interesowały i których i tak nie
byłem w stanie przetworzyć.

Odcięcie pępowiny od telewizji kablowej
i satelitarnej dało nam poczucie
wolności. Nie tylko nie mamy reklam,
ale nasz ulubiony film lub serial czeka
na nas, a nie my na niego.

Nie wspominałem jeszcze nic
o reklamach, a to najgorsze zło na
świecie, przez które dwuipółgodzinne filmy wydłużano do ponad
4 godzin lub dzielono je na dwie
części. Absurd. Tak, można było je
przewijać, jak się miało dekoder
z funkcją nagrywania. Ale po co
mam przewijać coś, skoro nie muszę
tego w ogóle doświadczać?!

Netflix w Polsce ruszył 6 stycznia 2016 roku, czyli korzystam z niego
od dokładnie 646 dni (na dzień pisania tych słów). Mam go na swoim
Apple TV, iPadzie i iPhonie, więc mogę go oglądać w domu i poza
nim, gdy jesteśmy w podróży. Jak potrzebuję się w hotelu podpiąć do
telewizora, to też zazwyczaj nie ma większego problemu – wystarczy, że ma on złącze HDMI. To telewizja, która nie jest przywiązana
do mojego adresu zamieszkania, ale do moich urządzeń, które mam
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ze sobą. Co więcej, za 35 złotych miesięcznie otrzymuję dostęp do
ogromnej liczby seriali i filmów, które mnie interesują i które oglądamy z chęcią. Są Peaky Blinders – jeden z najlepszych seriali na świecie
– i są Vikings, którzy depczą chłopakom z Birmingham po piętach. Jest
The Expanse, Designated Survivor i setka innych, ciekawych pozycji.
Niestety paru brakuje – The Big Bang Theory, Westworld czy Strike,
aby wymienić tylko najważniejsze. Niestety, widocznie nie można mieć
wszystkiego… W kwestii filmów jest dla mnie wystarczająco dobrze,
a to, czego nie ma, mogę zawsze kupić lub wypożyczyć w iTunes lub
obejrzeć przez Amazon Prime Video (The Man in the High Castle i The
Grand Tour).
Odcięcie pępowiny od telewizji kablowej i satelitarnej dało nam
poczucie wolności. Nie tylko nie mamy reklam, ale nasz ulubiony film
lub serial czeka na nas, a nie my na niego. Nie tracimy czasu na ich
szukanie – podpowiedzi Netfliksa są przeważnie trafione w naszym
wypadku – i nie denerwujemy się, słuchając, jaki to proszek świetnie
pierze. Przy okazji odcięliśmy się od oglądania wiadomości w telewizji,
które – niezależnie od kanału – traktuję obecnie jak wytrysk wymiocin
z ust osób, którym zależy na tym, żeby zrobić sensację z czegokolwiek,
nawet gdy tej sensacji tam ewidentnie nie ma. No i uciekliśmy też od
polityki, czyli jak to się teraz mówi: „+100 do spokoju ducha”.
Ofertę Netfliksa i iTunes uzupełniamy kinem, na które mamy też więcej
czasu. Mamy też więcej czasu dla siebie. Najciekawsze jest to, że przez
te ostatnie lata bez „tradycyjnej telewizji” ani razu mi jej nie brakowało.
Fakt, że oboje dobrze znamy język angielski, więc nie mamy problemu z oglądaniem pozycji, które nie mają napisów lub dubbingu, ale
z drugiej strony bardzo chętnie oglądamy Narcos, którzy są w większości po hiszpańsku – czytać napisy umiemy, więc nie jest to większym
problemem.
Jeśli jeszcze nie przecięliście pępowiny od Waszego dostawcy telewizji,
to gorąco polecam. Ona wyzwala.
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DVD I BLU-RAY
JAN URBANOWICZ

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA
Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Co by nie powiedzieć o pierwszej części, to realizacją mogła się pochwalić naprawdę
dobrą. Była również świetna ścieżka dźwiękowa
i naprawdę dobre zdjęcia. Ciekawe, czy druga
część ma równie mocną stronę wizualną. Ze scenariuszem pewnie już nie tak kolorowo.

FILM
JACKIE
Przepiękna Natalie Portman w filmie opowiadającym historię Jackie Kennedy – żony
zamordowanego prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Film skupia się na wydarzeniach przed i po zamachu oraz na tym, jak
Jackie musiała sobie radzić z całą sytuacją.
Portman jak zwykle fenomenalna, ale sam film
niestety nie wypadł najlepiej.
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CIEMNIEJSZA STRONA GREYA
Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Co by nie powiedzieć o pierwszej części, to realizacją mogła się pochwalić naprawdę
dobrą. Była również świetna ścieżka dźwiękowa
i naprawdę dobre zdjęcia. Ciekawe, czy druga
część ma równie mocną stronę wizualną. Ze scenariuszem pewnie już nie tak kolorowo.

JACKIE
Przepiękna Natalie Portman w filmie opowiadającym historię Jackie Kennedy – żony
zamordowanego prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Film skupia się na wydarzeniach przed i po zamachu oraz na tym, jak
Jackie musiała sobie radzić z całą sytuacją.
Portman jak zwykle fenomenalna, ale sam film
niestety nie wypadł najlepiej.
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XXX: REAKTYWACJA
Trzecia część serii o przygodach tajnego agenta,
byłego miłośnika sportów ekstremalnych.
Pierwszy film miał swoją premierę w 2002 roku
i główną rolę zagrał Vin Diesel. W kolejnym filmie zastąpił go Ice Cube. Teraz Diesel powraca
do tej roli. Może nie jest to film wysokich lotów,
ale na pewno będzie to rozrywka w czystej
postaci. Oglądając zwiastun, myślałem, że brakuje mi tu tylko Dwayna Johnsona i byłaby to
kolejna część „Szybkich i wściekłych”.

STYLISTKA
Młoda dziewczyna, stylistką i medium
zarazem, po śmierci swojego brata
bliźniaka udaje się w podróż do
dawnego domu na przedmieściach
Paryża. Chce się tam skontaktować
ze zmarłym bratem, ale wcześniej jest
nawiedzana przez rozmaite zjawy.
Film w reżyserii Liviera Assayasa, który
współpracował już z Kristen Stewart
przy filmie „Sils Maria”.
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POKOT
Najnowszy film Agnieszki Holland na podstawie
powieści Olgi Tokarczuk, która jest również autorką
scenariusza. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych
polskich filmów ostatnich lat, został również w tym
roku doceniony na festiwalu w Berlinie, zdobywając
tam nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia. Sądzę, że to
jednak z tych pozycji, które trzeba w obowiązkowo
obejrzeć. Doskonałe aktorstwo i sceneria tworzą
fenomenalny klimat, jakiego dawno w polskim kinie
nie widziałem i chce tego więcej.

KONG: WYSPA CZASZKI
Nowy film osadzony w świecie rządzonym przez
mitycznego Konga – gigantyczną małpę. Grupa
odkrywców trafia na wyspę, na której rządzi
Kong oraz inne mityczne stworzenia. Niezwykle
zachęcająca obsada oraz reżyser w osobie
Jordana Vogt-Robertsa. Ten film jest tym, czym
powinna być ostatnia „Godzilla”. Naprawdę
doskonale się na nim bawiłem i pomimo pewnych niedociągnięć, to Kong na miarę naszych
czasów. Obejrzę w domu na pewno!
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SZYBCY I WŚCIEKLI 8
Jeśli myśleliście, że ta seria już dawno umarła, to
nie mogliście bardziej się pomylić. Mało tego, ona
ma się całkiem dobrze, a może nawet lepiej niż
kiedykolwiek. Co prawda śmierć Paula Walkera
sprzed kilku lat postawiła kolejne filmy pod znakiem zapytania, producenci postanowili jednak
kontynuować historię. Ósma część jest jeszcze
bardziej absurdalna od poprzednich, ale w tych
filmach nie chodzi już ani o historię, ani o fabułę,
ani nawet o realizm. Ma być szybko, wściekle
i widowiskowo. Tak właśnie jest!

PIĘKNA I BESTIA
Aktorska wersja jednej z największych animacji Disneya. Opowieść wszystkim dobrze znana.
W rolach głównych Emma Watson i Dan Stevens.
W pozostałych rolach zobaczymy między innymi
Luke’a Evansa, Kevina Kline’a, Ewana McGregora
czy Emmę Thompson. Film jest niemal identyczny
z jego animowaną wersją, ja jednak wolę wersję
sprzed lat. Dla mnie miała ona o wiele lepszy klimat.
Na dodatek sporo tu, moim zdaniem, kiepskiego
CGI, które za bardzo widać. Jedna rzecz sprawa jednak, że to dla mnie istotny film – do piosenki z tego
filmu tańczyłem miesiąc temu pierwszy taniec na
swoim weselu.
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PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA
Kolejna już część o przygodach Jacka Sparrowa…
przepraszam, kapitana Jacka Sparrowa i jego kompanów. Wracamy tu trochę wątkami do oryginalnej trylogii. Mnie nie przypadła ona do gustu, ale
na pewno znajdzie grono zwolenników. Czysta
i niezobowiązująca rozrywka. Mogłaby tylko nie
mieć wtórnego scenariusza. Moją recenzję filmu
mogliście przeczytać w jednym z poprzednich
numerów iMagazine.

UCIEKAJ
Na ten film czekam, gdyż nie udało mi się
go zobaczyć, kiedy był na ekranach naszych
kin. Horror, który podobno wcale nie jest taki
straszny, a momentami nawet nieco zabawny.
Jednak z ciekawą konwencją i kilkoma dobrymi
zabiegami, a także fabułą poruszającą wiele
społecznych problemów. Spróbuję zakupić
go zaraz po premierze, ponieważ brakuje mi
takiego kina. W roli głównej Daniel Kaluuya, którego znamy między innymi z „Sicario”, a niebawem zobaczymy go w „Black Panther”.
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STRAŻNICY GALAKTYKI VOL. 2
Nie będę chyba jedyną osobą, która od trzech
lat, czyli od czasów premiery pierwszej części,
czekała na ten film. Była ona ogromną niespodzianką i wielkim zaskoczeniem, gdyż mało kto
znał w ogóle komiksowy pierwowzór tej historii.
James Gunn – człowiek znikąd – wyreżyserował
wielki hit, ze znakomitym humorem i muzyką.
Druga część dla jednych okazała się lepsza, dla
drugich znacznie gorsza, jednak dla mnie jest ona
po prostu doskonałą rozrywką. Na pewno zawita
na moją półkę i będę często do tej pozycji wracał.

LOGAN: WOLVERINE
Najnowszy film o jednym z najciekawszych
mutantów ze świata X-Men. Wolverine (w tej
roli ponownie Hugh Jackman) już nieco się
postarzał, jego moce słabną. Spotyka jednak na swojej drodze dziewczynkę, która ma
podobne zdolności do niego. Wiele wskazywało, że ten film się nie uda. Reżyser James
Mangold, który stworzył również poprzedni,
średnio udany film o Loganie, skazywany był
z góry na porażkę. Film bardziej oszczędny niż
poprzednie i w końcu jest on o postaci, a nie
o efektach specjalnych. Logan pomimo wieku
jest w formie i dał nam doskonały obraz ze
świata X-Men.
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MUMIA
Remake jednego z klasycznych już filmów. Wielu
z Was może się wydawać, że chodzi o tytuł Stephena
Sommersa z Brendanem Fraserem w roli głównej.
Jednak ten film również był remakiem klasycznego
obrazu z lat trzydziestych XX wieku. W najnowszej
wersji gra Tom Cruise – można się więc spodziewać
dobrego kina akcji, jednak… film na całym świecie
zebrał bardzo złe recenzje, które na pewno nie zachęcają do jego oglądania, choć przecież nie zawsze
trzeba się takimi opiniami sugerować.

KRÓL ARTUR: LEGENDA MIECZA
Guy Ritchie powraca. Wszystko wskazuje na to, że
brytyjski reżyser postanowił na nowo zadomowić się
w kinie (dwa lata temu na ekranach mogliśmy oglądać jego film „Kryptonim U.N.C.L.E.”) i tym razem na
warsztat wziął legendę o królu Arturze. Fabularnie
nic nas tu szczególnie nie zaskoczy, ale wizualnie…
to już Ritchie w najlepszym wydaniu. To już nie są
czasy „Przekrętu”, ale reżyser wciąż potrafi zrealizować naprawę niezłe widowisko. W rolach głównych Charlie Hunnam oraz Jude Law.
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WONDER WOMAN
Przez wiele osób ogłoszony najlepszym filmem na podstawie komiksu DC. Zbierający po premierze zachwyty
na cały świecie. Film Patty Jenkins rzeczywiście jest jedną
z lepszych rzeczy, jakie powstały w tegorocznym kinie
komiksowym. Niestety, trudno jest go nazwać arcydziełem. Pomimo tego, że Gal Gadot jest faktycznie idealnie
dobrana do swojej roli, to już samo jej rozpisanie aż tak
doskonałe nie jest. Mimo wszystko na tle innych produkcji
ze stajni DC „Wonder Woman” wyraźnie się wybija i jest
warta nawet powtórnego seansu, co momentami jest
trudne do powiedzenia o pozostałych filmach.

OBCY: PRZYMIERZE
Kilka lat temu Ridley Scott reanimował sagę, którą
sam zapoczątkował w 1979 roku. Tym filmem był
„Prometeusz”, który właśnie doczekał się kontynuacji. Choć sam Scott tak tego filmu nie nazywał, to po
seansie można już było śmiało o nim tak powiedzieć.
Niestety, „Obcy: Przymierze” – podobnie jak poprzednik – jest filmem rewelacyjnym od strony wizualnej, ale już nic więcej za tym nie idzie i otrzymujemy
dwugodzinny film, do którego już prawdopodobnie
nigdy nie wrócimy. Szkoda, bo zapowiadało się bardzo
dobrze, znacznie lepiej od „Prometeusza”.
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