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Przypadł mi w udziale przywilej opro−
wadzenia po tej ogromnej wystawie Cie−
bie, drogi Czytelniku. Liczba wystawców
i pokazana oferta jest tak ogromna, że
musielibyśmy zarezerwować sobie dwa
pełne dni, żeby w szybkim, wręcz eks−
presowym tempie zdążyć odwiedzić

wszystkie stoiska. Nie byłby to chyba
najlepszy pomysł, bo obaj zgubilibyśmy
się w masie szczegółów. Ze względu na
ogrom targów proponuję ci, byśmy za−
częli nietypowo: w pierwszej kolejności
nie będę oprowadzał cię po stoiskach
kolejnych firm, tylko naszkicuję ci ogól−

ny obraz wystawy i wnioski z tego wyni−
kające. Przedstawię ci też kilka cieka−
wostek – mam nadzieję, że uznasz je za
interesujące.

Natomiast w kolejnych miesiącach za−
poznam cię bliżej z poszczególnymi gru−
pami nowych i najnowszych urządzeń.

IIFFAA
czyli panorama najnowszych osiągnięć elektroniki użytkowej

Części Czytelników skrót IFA skojarzyć się może z marką samochodów ciężarowych, produkowanych w byłej NRD.
Tymczasem IFA to Internationale FunkAusstellung, czyli po polsku Światowa Wystawa Radiowa. Wystawa ta odby−
wa się co dwa lata w Berlinie. Są to największe na świecie targi elektroniki użytkowej. W tym roku od 30 sierpnia
do 7 września na wystawie, czy raczej targach, swą obecność zaplanowało 812 firm z 33 krajów. Do ich dyspozycji
postawiono 130000m2 powierzchni wystawowej. Firmy te przedstawiły całą swoją obecną ofertę, a także nowości,
które dopiero w przyszłości pojawią się na rynku. Wystawiono wszelki sprzęt elektroniczny do użytku domowego,

urządzenia telekomunikacyjne, w szczególności telefony bezprzewodowe, komputerowe urządzenia multimedialne.
Dużą część powierzchni wystawowej zajęły firmy prezentujące sprzęt audio najwyższej klasy (tzw. High End),

sprzęt audio do samochodów, oraz urządzenia dla tzw. kina domowego.
Zapoznanie się z wystawą daje jasny obraz współczesnej elektroniki użytkowej.

Czytelników EdW oprowadzi po niej Redaktor Piotr Górecki.
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Popatrz najpierw na znaczek – emble−
mat targów pokazany na rysunku: stylizo−
wana głowa i dwie strzałki pokazują, co
jest istotą wystawy. Rzeczywiście,
wszystko co wystawiono dotyczy, czy ra−
czej atakuje nasze zmysły
wzroku i słuchu.

Tegoroczna wystawa
upłynęła pod hasłem dalszej
powszechnej cyfryzacji.
Technika cyfrowa wprowa−
dzana jest coraz powszech−
niej. To akurat nie dziwi, bo
jest to trend obserwowany
od lat i nieunikniony.

Specyfiką tegorocznych
targów jest wzajemne prze−
nikanie dotychczas obcych
sobie dziedzin. Właśnie tech−
nika cyfrowa umożliwia ta−
kie, powiedziałbym „wy−
mieszanie gatunków”. Bo
jak traktować odbiornik tele−
wizyjny, który jednocześnie
jest kompletnym autono−
micznym terminalem Internetu, czy wiel−
koekranowy odbiornik telewizyjny, który
z powodzeniem może służyć jako dobrej
jakości monitor komputerowy VGA, czy
XGA ze zmienną częstotliwością odchyla−
nia poziomego i pionowego, czy wreszcie
samochodowy odbiornik radiowy, będący
jednocześnie telefonem GSM?

O tych ciekawych, bardzo ważnych
i nieuchronnych trendach opowiem ci tro−
chę później.

Zaczniemy od zagadnień ogólniejszych.
Słusznie się domyślasz, że na świato−

wym rynku nadal największą rolę odgry−
wa wszystko, co wiąże się z telewizją.
Przyczyna jest prosta – w tym segmencie
rynku występują największe obroty. Ina−
czej mówiąc, można najwięcej zarobić.
W tym momencie chcący czy niechcący
poruszyłem często przemilczaną, ale
ważną sprawę – główną przyczynę lawi−
nowego postępu technicznego. Nie irytuj
się teraz, że trochę ponudzę i najpierw
nakreślę ci tło całej sprawy. Właśnie poz−
nanie tła da ci pewien dystans do sprawy
i później komfort przy poznawaniu oferty
poszczególnych firm.

Na lawinowy rozwój sprzętu po−
wszechnego użytku można spojrzeć ze
strony technicznej: jakie zadziwiające po−
mysły udało się wdrożyć w życie? Jakimi
zupełnie nowymi sposobami znów udało
się polepszyć jakość obrazu czy dźwięku?
Jakie nowe, zadziwiające technologie wy−
korzystano do produkcji współczesnego
sprzętu? Może masz już przed oczami set−
ki i tysiące zapalonych wynalazców i kon−
struktorów, którzy dniem i nocą myślą, co
jeszcze można wymyślić i ulepszyć... Mo−

że myślisz o czołowych wyższych uczel−
niach, gdzie genialni studenci i ich nie
mniej genialni wykładowcy wciąż opraco−
wują coś nowego, zarówno pod wzglę−
dem teoretycznym, jak i praktycznym...

Ale na postęp można też spojrzeć z in−
nej strony: właśnie targi są znakomitą
okazją, żeby uświadomić sobie, że mię−
dzy producentami trwa ciągła walka
o miejsce na rynku. Na świecie jest obec−
nie kilka bardzo potężnych, wiodących
firm. To właściwie one są motorem obec−
nego postępu. Tylko największe firmy
mogą sobie pozwolić na przeznaczenie
ogromnych pieniędzy nie tylko na opra−
cowanie nowych modeli, ale przede
wszystkim na wdrożenie zupełnie no−
wych rozwiązań i opanowanie kosmicz−
nej wręcz technologii. Mało tego – są no−
watorskie przedsięwzięcia tak kosztow−
ne, że nawet potentaci łączą swoje siły
i wspólnie ponoszą ogromne koszty
prób, badań, a potem wdrożenia wyro−
bów do produkcji. Po wielu miesiącach
eksperymentów badań i prób, nowe
urządzenie pojawia się na rynku.

I co dalej?
Właśnie tu zaczyna się cała zabawa!

Nie ma jednej firmy absolutnie najnowo−
cześniejszej, która potrafiłaby opracowy−
wać supernowoczesne urządzenia rzuca−
jące konkurencję na kolana. Wiodące fir−
my prezentują mniej więcej podobny po−
ziom techniczny. W efekcie w mniej wię−
cej jednakowym czasie pojawia się kilka
rozwiązań, mających podobne możliwoś−
ci i zbliżone parametry. Poszczególne roz−
wiązania proponowane przez firmy lub
grupy firm są jak najszerzej reklamowane
przez swoich twórców i sponsorów, żeby
zainteresować nimi ewentualnych od−
biorców. Co dalej? Niektóre z tych roz−
wiązań przyjmują się na rynku, pozostają

na nim na dłużej i w sumie są dla ich
twórców źródłem ogromnych zysków.
Mało tego, firmy te później czerpią dodat−
kowe zyski ze sprzedaży licencji na swój
system. Nierzadko do kupienia takich li−

cencji zmuszeni są ci konkuren−
ci, których równorzędne roz−
wiązania i propozycje z jakichś
powodów nie przyjęły się na
rynku. Tak było przed laty na
przykład z magnetowidami.
Niemal jednocześnie weszły na
rynek trzy systemy o podob−
nych możliwościach i cenach:
V−2000, Betamax i VHS. Wkrót−
ce było wiadomo, że V−2000,
który miał najlepsze parametry
z całej trójki, nie utrzyma się na
rynku. Nieco dłużej utrzymał się
Betamax, ale i on został w koń−
cu wycofany. Dziś króluje VHS,
który na starcie wcale nie był
ani najlepszy, ani najtańszy. Klu−
czem do sukcesu okazały się
nie parametry, ale czynniki zu−

pełnie inne – mianowicie elastyczna poli−
tyka licencyjna twórców.

Drugim przykładem jest dysk kompak−
towy CD, taśma z zapisem cyfrowym
DAT oraz minidysk magnetyczny MD.
Choć systemy te nie pojawiły się dokład−
nie w jednym czasie, można je jednak po−
równać. Dziś powszechnie króluje dysk
kompaktowy CD, dość dobrze trzyma się
też od lat stara „analogowa” kaseta mag−
netofonowa, natomiast zarówno DAT, jak
i MD, mające nieporównanie większe
możliwości (przede wszystkim możli−
wość zapisu własnych programów wyso−
kiej jakości) nie zdobyły większej popular−
ności. System DAT zupełnie wypadł
z rynku powszechnego użytku, dysk MD
nadal jest reklamowany, ale też nie od−
niósł jakiegoś oszołamiającego sukcesu.

Te dwa przykłady mają ci pokazać, dro−
gi Czytelniku, że wiodące firmy nie mają
„łatwego życia” i często się okazuje, że
gigantyczne nakłady wyłożone na opraco−
wanie nowych systemów i nowych tech−
nologii wcale się nie zwracają i po prostu
okazują się pieniędzmi straconymi.

Z nieco mniejszymi producentami
sprawa wygląda następująco: kto
„prześpi” pojawienie się jakiejś ważnej
nowości i nie podejmie jej produkcji, ten
zapewne w ciągu kilku lat „wypadnie
z rynku”, bo nikt nie kupi jego przestarza−
łych wyrobów. Dlatego jeśli już pojawia
się jakaś nowość, to w ramach wspo−
mnianej walki o klienta, oferowana jest
ona zwykle przez wielu producentów.

Idźmy dalej tym tropem. Każdej firmie
zależy, by jej wyroby przyjęły się i pozo−
stały na rynku. Nic dziwnego, że wszelki−

Teren wystawy z lotu ptaka



mi siłami prowadzi kampanię
reklamową swojego nowego
produktu. Znakomitą okazją do
takiej reklamy i promocji są
właśnie wszelkiego rodzaju
wystawy i targi. Dlatego nie
dziw się, że bardzo ekspono−
wane i reklamowane są wszel−
kie nowości, nawet jeśli mają
one swoje wady. Nie dziw się
też, że wszelkie nowości są
bardzo drogie, nie tylko na
twoją kieszeń, ale i na kieszeń
przeciętnego mieszkańca
Europy Zachodniej czy USA.

Zwiedzając targi powinie−
neś pamiętać, że zdecydowana więk−
szość nowości dopiero próbuje zdobyć
rynek, natomiast największe obroty na
tym rynku w chwili obecnej zapewniają
nie głośno reklamowane nowinki, tylko
porządny sprzęt, powiedzmy „klasy−
czny”. A tu liczą się nie tylko parametry
techniczne, ale i cena.

Tu doprowadziłem cię do pierwszego
bardzo ważnego spostrzeżenia: ani ty, ani
ja nie powinniśmy bezkrytycznie zachwy−
cać się wszelkimi nowościami. Życie
a właściwie rynek z czasem pokaże, iż
część z pokazywanych nowości rzeczy−
wiście pojawi się za jakiś czas w naszych
domach, natomiast znaczna część okaże
się przelotną ciekawostką, która wkrótce
zostanie zapomniana.

Już za chwilę spróbujemy przyjrzeć się
prezentowanym na „ifie” nowościom
także z tego punktu widzenia.

Jednocześnie chciałbym cię uczulić,
byś zwracał baczniejszą uwagę właśnie
na urządzenia od dłuższego czasu znane,
ale ciągle ulepszane. Głównie one domi−
nują, nie tylko w europejskich, ale także
w naszych, polskich sklepach i niewiele
potrzeba, byś się stał ich szczęśliwym
posiadaczem.

Teraz kolejna sprawa. Obec−
nie gospodarstwa domowe są
wręcz nasycone sprzętem elek−
tronicznym takim jak telewizo−
ry, odtwarzacze, kamery wideo,
zestawy audio, odbiorniki tele−
wizji satelitarnej, telefony.

Co zrobić, aby na tak nasy−
conym rynku sprzedać swoje
wyroby?

Są dwie drogi:
− albo zaproponować wyro−

by zdecydowanie lepsze od
dotychczas istniejących,

− albo wymyślić coś zupełnie nowego
i tym samym stworzyć nowy segment
rynku.

Przyjrzymy się wyrobom prezentowa−
nym na wystawie także pod tym kątem.

W wolnej chwili warto także zastanowić
się, czego na wystawie nie ma, a czego
przy obecnym stanie techniki można było
oczekiwać. To też może być pouczające.

Mój drogi, teraz wyjawię ci, dlaczego
pozwoliłem sobie na tak długi wstęp.
Obejrzenie ogromnej wystawy berlińskiej
niewątpliwie na każdym elektroniku (i nie
tylko) robi duże wrażenie. Natłok wspa−
niałych nowości zachwyca, ale i po chwi−
li refleksji trochę przeraża... Cóż, niejeden
zwiedzający poczuje się jak nic nie zna−
czący trybik w ogromnej maszynie. Wie−
lu zastanawia się, czy ktoś jeszcze panu−
je nad tą eksplozją techniki i technologii?

Cóż, producenci mają swoje plany i sta−
rają się te plany zrealizować. A my, miesz−
kańcy kraju nad Wisłą powinniśmy widzieć
całą sprawę we właściwych proporcjach.

NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ!
Chciałbym ci pokazać nowości, bo po−

winieneś o nich wiedzieć i nadążać za po−
stępem w tej dziedzinie. Nie powinieneś
jednak dać się porwać reklamie i marzyć,
czy też bezkrytycznie przyjmować wszel−
kich reklamowych doniesień,

Tyle w długim wstępie. Teraz przecho−
dzimy do szczegółów.

Jeśli zapytałbyś mnie, co moim zda−
niem było najgłośniej reklamowane, od−
powiedziałbym krótko – DVD.

Z tym skrótem już się spotkałeś na ła−
mach EdW.

DVD rozszyfrowuje się dziś jako Digi−
tal Versalite Disc, czyli w wolnym tłuma−
czeniu cyfrowy dysk uniwersalny. Na po−
czątku DVD miał znaczyć Digital Video
Disc, ale wkrótce się okazało, że jego za−
stosowanie może być dużo szersze, niż
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System kina domowego firmy Panasonic

Kino domowe

Napęd DVD – ROM



tylko do zapisu wideo – stąd zmiana Vi−
deo na Versalite.

W każdym razie dysk DVD na wygląd
nie różni się od znanego od lat dysku
kompaktowego CD. Różni się natomiast
pojemnością. O ile dysk CD (CD−audio
lub CD−ROM) ma pojemność 650 do 700
megabajtów, o tyle dysk DVD może mieć
pojemność od 4,7...19 gigabajtów
(4700...19000 megabajtów).

W zasadzie tak olbrzymią pojemność
można dowolnie wykorzystać. Dysk,
zgodnie z pierwotnymi założeniami, mo−
że służyć do zapisu filmów. Przy maksy−
malnej pojemności 19 gigabajtów, na
dysku można zmieścić ponad 8 godzin fil−
mu o jakości obrazu zbliżonej do studyj−
nej. Filmowi takiemu (a właściwie czte−
rem pełnometrażowym filmom, bo kto
widział film ośmiogodzinny) może towa−
rzyszyć dźwięk wysokiej jakości i to aż
w ośmiu językach do wyboru. Przewi−
dziano także zapis dźwięku dookólnego
dla kina domowego (Digital Surround) Po−
za tym na dysku jest jeszcze miejsce dla
napisów w 32 językach (miedzy innymi
dla słabosłyszących). Powiem więcej –
przy tak wielkiej pojemności otwierają się
zupełnie nowe możliwości. Zamiast kilku
filmów, na jednym krążku mogą być na
przykład zarejestrowane niezależne syg−
nały z kilku kamer. W ten sposób, zapis
na przykład koncertu rockowe−
go, czy zapis zawodów sporto−
wych zawierałby do ośmiu
„równoległych” kanałów, czyli
obrazów z poszczególnych ka−
mer. Podczas odtwarzania
użytkownik sam decydowałby,
który obraz (lub kilka obrazów
jednocześnie) chce mieć w da−
nej chwili na ekranie.

Inną perspektywą byłby film
interakcyjny – na krążku zapisa−
ne byłyby różne warianty roz−
woju akcji filmu (w najprost−
szym przypadku dwa zakończenia: tra−
giczne i typu happy end), a w określo−
nych momentach użytkownik decydo−
wałby, jak ma przebiegać akcja. Coś ta−
kiego możemy na razie jedynie obejrzeć
w telewizji, gdzie grupa wybranych wi−
dzów głosuje na poszczególne warianty
rozwoju sytuacji. Film odpowiednio na−
grany na dysku DVD umożliwiałby stero−
wanie akcją przez indywidualnego widza.

Tyle o perspektywach DVD w zakresie
wideo.

Miłośnikom komputerów nie trzeba
chyba tłumaczyć, jakie możliwości daje
nośnik informacji o pojemności kilku,
czy kilkunastu gigabajtów. Jak na razie,
nasze nowe twarde dyski mają pojem−
ność 2...4GB.

Co ciekawe płyta DVD może występo−
wać nie tylko w wersji DVD−ROM, czyli
tylko do odczytu. Przy odpowiedniej tech−
nologii, możliwy jest też zapis informacji

przez użytkownika, i to nie raz,
ale wielokrotnie!

Cóż za możliwości! Toż to
istny cud, ten krążek DVD!

Stop! Nie przesadzaj! Nie−
przypadkowo zrobiłem wcześ−
niej taki długi wstęp. Nie dajmy
się zwariować!

Wokół dysku DVD rzeczywiście robi
się od dwóch lat mnóstwo hałasu, ale jak
na razie, jego praktyczne wykorzystanie
jest prawie żadne.

Wyobraź sobie, że do tej pory na ryn−
ku pojawiło się tylko kilkadziesiąt tytułów
filmów, i to beż żadnych „bajerów” o któ−
rych ci wspomniałem. Jeśli DVD to
rzeczywiście taka rewelacja, to dlaczego
tak mało filmów?

Otóż sprawa nie wygląda do końca tak
różowo, jak mogłoby wyglądać z entuz−
jastycznych reklam. 

Wspomnę tylko o dwóch
sprawach:

Dysk rzeczywiście dyspo−
nuje olbrzymią pojemnością –
można na nim zgromadzić
mnóstwo informacji w posta−
ci zer i jedynek. Ale możli−
wość odczytu tych zer i jedy−
nek to dopiero połowa sukce−
su. Trzeba jeszcze przyjąć po−
wszechny standard, czyli
umówić się, co mają znaczyć
te zera i jedynki. Dopiero nie−
dawno czołowe firmy ustaliły

szczegóły standardu, czy raczej kilku
standardów. Bez takich ustaleń, zaró−
wno producenci odtwarzaczy, jak i pro−
ducenci płyt nie spieszyli się z wypusz−
czaniem na rynek swoich wyrobów, któ−
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Kamera DV

Magnetowid D – VHS

Kamera Hi−8

Kamera S – VHSC
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re za chwilę okazałyby się nie−
zgodne ze standardem. 

Druga kwestia dotyczy
możliwości własnego zapisu.
Przy samodzielnym zapisie na
pewno nie uda się osiągnąć
wymarzonej pojemności kil−
kunastu GB. Ze względów
technicznych, o których opo−
wiem ci w jednym z następ−
nych numerów EdW, przy sa−
modzielnym zapisie można
uzyskać jedynie 2...3GB. Mo−
że wydaje ci się to nieistotne,
bo 2GB to przecież i tak olb−
rzymia pojemność, ale nie za−
pominaj, że dysk przeznaczony jest
głównie do zapisu wideo i tu potrzebne
są naprawdę gigantyczne pojemności.
Trzeba też pomyśleć o przyszłości i za−
pytać, czy ktoś nie zaproponuje wkrótce
lepszego, jeszcze wszechstronniejsze−
go rozwiązania?

W każdym razie bardzo obiecujący
dysk DVD i sprzęt do jego odtwarzania są
dopiero na starcie. Czy będzie to start do
wspaniałego, długodystansowego biegu,
przekonamy się już niedługo.

Szczerze mówiąc DVD ma ogromne
szanse z dwóch powodów: jest opraco−
wany i popierany przez największych po−
tentatów branży elektronicz−
nej, takich jak Hitachi, JVC,
Matsushita, Mitsubischi, Phi−
lips, Pioneer, Sony, Thomson
i Toshiba, a ponadto jest, jak to
się mówi ulubionym dziec−
kiem (raczej niemowlakiem)
Hollywoodu.

Tyle dziś o DVD, dysku
i systemie które są dziś bardzo
głośno reklamowane.

Ale DVD to nie wszystko.
Na razie nikt nie mówi

głośno o kamerach wideo
z dyskiem DVD. A kamery wi−
deo to też znaczący segment
rynku. Dobrze byłoby mieć system, któ−
ry „załatwiałby” zarówno indywidualne
potrzeby posiadaczy kamer, jak i umożli−
wiałby dostęp do filmów komercyjnych.
Póki co, takie wymagania najlepiej speł−
nia stary analogowy VHS. Żaden z pro−
ponowanych obecnie systemów cyfro−
wych nie ma optymalnych właściwości.
DVD nie wchodzi na razie w grę, jeśli
chodzi o kamery wideo i być może nigdy
nie będzie stosowany w tym zakresie.

Wydawałoby się, że może rozwiąza−
niem będzie cyfrowy VHS, czyli D−VHS.
Bliższe przyjrzenie się systemowi D−
VHS ukazuje jego istotne mankamenty.
Nie będę cię na razie męczył szczegóła−
mi. Z grubsza chodzi o to, że choć sys−

tem D−VHS rzeczywiście dobrze nadaje
się do zapisu i odczytu informacji, o tyle
dziś nie zapisuje się obrazu wideo w, po−
wiedzmy „surowej”, nieprzetworzonej
postaci cyfrowej. Natomiast D−VHS sam
w sobie nie obejmuje takiego przetwa−
rzania. Stwarza to dodatkowe problemy,
bo trzeba stosować dodatkowe prze−
twarzanie, czyli mówiąc obrazowo – pa−
kowanie i rozpakowywanie „surowego”
sygnału z kamery.

Wad tych nie ma lansowany przez kil−
ka firm system wykorzystujący kasetę
z taśmą, zwany DV, czyli po prostu Digital
Video. System ten ma szereg zalet, jest
jednak jako nowość na razie drogi, a poza

tym będąc z punktu widzenia techniczne−
go, zgodny z systemem DVD, niejako
wchodzi w drogę temu systemowi. Choć
głównym zastosowaniem systemu DV
mają być amatorskie kamery wideo, mo−
że on mieć szereg innych interesujących
zastosowań ze względu na olbrzymią po−
jemność zapisu na taśmie (rzędu
30...55GB).

Znów czas pokaże, jak przyjmą się na
rynku systemy DV, D−VHS i DVD. Na
wszelki wypadek producenci wcale nie
kładą wszystkiego na jedną kartę, w mia−
rę możliwości prezentują urządzenia każ−
dego z tych systemów. Oczywiście znów
są to głośno reklamowane nowości, a ry−

nek kamer wideo póki co zdo−
minowany jest przez znane już
od lat systemy: VHS (w tym
w wersji Super VHS) oraz Vi−
deo−8 (i nowocześniejszą od−
mianę zwaną Hi−8). Wszystkie
liczące się firmy wystawiły
swą bogatą ofertę. I to wysta−
wiły nie w gablotach, tylko do
użytku zwiedzających. Każdy
chętny mógł bez kłopotów
wziąć pracującą kamerę do rę−
ki, sprawdzić jej funkcjonal−
ność, a jednocześnie mógł ob−
serwować obraz z trzymanej

kamery na wystawionym monitorze tele−
wizyjnym. Może cię zdziwię, ale znaczna
część wystawionych i reklamowanych
kamer miała czarno−biały wizjer. Zdarzały
się kamery z wizjerem kolorowym, a spo−
ra część nowszych kamer miała zewnętr−
zny odchylany w różne strony kolorowy
monitorek o przekątnej ekranu rzędu
5...7cm. Jakość obrazu na poszczegól−
nych monitorkach była rozmaita, najczęś−
ciej niezbyt dobra (80000...180000 piksli
na ekranie), ale przecież nie to jest naj−
ważniejsze – o jakości uzyskiwanego ob−
razu w żadnym stopniu nie decyduje mo−
nitor, tylko przetwornik obrazu i sposób
zapisu na taśmę.

Powiem szczerze, że te małe koloro−
we monitory o powierzchni ekranu rzędu
20...30cm2, wbudowane w kamery nie
zrobiły na mnie szczególnego wrażenia.
Ale te same monitory, zmontowane na
jednej planszy w ilości kilkudziesięciu
sztuk, pokazujące ten sam ruchomy ob−
raz, zadziwiały i fascynowały. Coś takiego
obserwowałem w stoisku firmy Sanyo.

Ciąg dalszy artykułu w następnym
numerze.
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Odbiornik z ekranem 16:9 firmy NOKIA

Odbiornik z ekranem 16:9 firmy SANYO

Dekoder telewizji cyfrowej


