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Meridian G95

Aki valaha megtapasztalta egy Meridian készülék képességeit, legyen szó hang-

ról vagy képrôl, de leginkább a kettôrôl együtt, az egészen biztosan az audiovizuális 

Paradicsomban érezte magát. Különösen a G91 processzor-kontroller mozgatta meg sokak fantáziáját rend-

kívüli képességeivel és kiváló ár/érték arányával. Ez idáig azok a házimozi rajongók, akik valamilyen okból ragaszkodnak meg-

lévô hangdoboz szettjükhöz, nem élhették át otthonukban is a G91a által nyújtott „Meridian érzést”, a külön egységként létezô G55  

5-csatornás erôsítô nélkül. A „szegény nélkülözôk” szomorúságát látva, a Meridian mérnökei mindannyiunk örömére megalkották  

a G széria elsô DVD receiverét.

Út a Paradicsomba



A G95 típus-
számot v i se-

lő készülék DVD-
Audio/Video lejátszó, 

dekóder, erősítő, proces-
szor és tuner egyben. Kül-

seje összetéveszthetetlenül 
„meridiános”, tetejének közepén 

fekete üveglap, oldalain kerek szel-
lőzőnyílások, pontosabban lyukak, 
az elején néhány hatalmas nyomó-
gomb és a gömb alakú hangerősza-
bályzó. Szinte mindent tud, és csak 
ennyi kezelőszerv? Távirányító nél-
kül megáll az élet? Dehogy! A tég-

lalap formájú gombok az úgyneve-
zett „Soft Key” szisztéma szerint, 
változó funkcióval működnek. A fe-
lettük elhelyezkedő, nagy felbontá-
sú vákuum fluorescens kijelző min-
dig az aktuálisan elérhető lehetősé-
get mutatja, melyeket a gomb ép-
pen szabályozni képes. Hibátlan!  
A hátlap megint csak meglepetés, 
házimozis központi egységhez kép-
est ilyen kevésszámú csatlakozó-
ra nem számítottunk. Egy kis ide-
ig törtük a fejünket, hogy mit hi-
ányolunk róla, aztán feladtuk, 
pont úgy jó, ahogy van. Kompozit,  
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S-video, komponens videó be és ki-
menetek, analóg sztereó, 2-2 koa-
xiális és optikai digitális bemenet, 
HDMI valamint hatcsatornás ana-
lóg be és kimenetek alkotják a vá-
lasztékot. A panel másik felén az 
öt pár WBT hangszórókábel csatla-
kozó, RS-232 port, rendszervezérlő 
aljzatok és 12 voltos trigger hüvely 
helyezkednek el.

A képeket látva biztosan so-
kaknak feltűnt a lapunkban ko-
rábban bemutatott G91-hez va-

ló hasonlatosság, ami nem vé-
letlen, hiszen annak végfokok-
kal izmosított változata e cik-
künk szereplője. Azért a meghaj-
tóban is különbség van, a szoká-
sos nyelvöltögetős lemeztálca he-
lyett egy rés fogadja a DVD-Video/ 
Audio, DVD-R, CD, CD-R, VCD, 
CVCD, MP3 és hibrid SACD koron-
gokat. Egyrészt azért mert az erősí-
tő részlegnek kellett helyet biztosí-
tani, másrészt az alkalmazott nagy-
sebességű DVD-ROM futómű a le-
hető legpontosabb adatkiolvasásra 
képes. A beépített videó konverter 
a jelenlegi legnagyobb tudású, 14 
bit/216 MHz-es, és megtalálható a 
fedélzeten a Faroudja DCDi skálá-
zója, mely a tökéletes képminőség 
egyik garanciája. Ez a processzor 
külső források beérkező jeleit is ké-
pes 1080p-re konvertálni. Minden 
áramkör broadcast – magyarítva: 
stúdió – minőségű, ez a Meridian-
nál alapkövetelmény.

A Motorola gyártmányú DSP-k 
150 millió műveletet végeznek má-
sodpercenként. A beépített D osz-
tályú (digitális) végerősítők telje-
sítménye 8 ohmon, 5x 100 W, amit 
folyamatosan produkálni képes 
a G95, bizonyítja ezt a maximá-

lis áramfelvételként megadott 700 
wattos adat. További adalékként ér-
demes megemlíteni, hogy a hang-
erő szabályozása 48 bites proces-
szálással történik, így annak legap-
róbb negatív hatása sincs a hangzás 
tisztaságára.

A tuner jelfeldolgozása is a lehe-
tő legmagasabb színvonalú, konver-
tere 96 kHz/24 bit felbontású. 

A készülékhez tartozó MSR+ 
távirányító nem egy filigrán darab, 
alakja és mérete miatt inkább asz-
talra helyezve kezelhető, mint kéz-
ben tartva. Ettől eltekintve kitűnő 
munkatárs, inkább a vezérlőpult 
név illik rá, annyi mindent tud.

Így láttuk, hallottuk
A teszteléshez képmegjelenítőre is 
szükség volt, mi mást választhat-
tunk volna, ha nem a SIM2 C3X-
et, ami nemcsak, hogy alkalmas a 
G95 briliáns képminőségét megmu-
tatni, de kifejezetten ajánlott hoz-
zá. Az összekötéshez különleges 
minőségű HDMI kábelt használ-
tunk. Hangját hozzá méltó minősé-
gű Revel Performa szett segítségé-
vel varázsoltuk elő. Műsoranyag a 
Házimozi Stúdió demólemeze mel-
lett Groover Washington és az Eag-

les DVD-Audio korongjai és néhány 
komolyzenei, valamint jazz váloga-
tás CD-k voltak. A képe lélegzetel-
állító, az általunk látott legjobbak 
egyike, nem véletlenül tartjuk refe-
renciának a Meridianokat. Valami 
olyan valósághű, eleven, plasztikus 
szín kavalkád jelenik meg a vász-
non, amitől kikerekedik az ember 
szeme. Nincs mibe belekötni, felejt-
hetetlen vizuális élményben volt ré-
szünk. Ami a hangjában legelőször 
feltűnt, az a hihetetlen precízség és 
kontrolláltság volt. A tranzienseket 
bitang ügyesen kezeli, feszesen, ma-
gával ragadóan és levegősen szólt a 
filmzene, hogy a DVD-Audio tiszta-
ságáról és borzongató részletező ké-
pességéről ne is beszéljünk. Brutális 
fortisszimók, andalítóan lágy dalla-
mok, teljesen mindegy a műfaj él a 
zene! Ez el is várható a DVD-Audio 
szabvány megalkotójától, kifejlesz-
tőjétől, a Meridiantól. Annak elle-
nére, hogy csak 5.1-es a rendszer, a 
háttérsugárzók hiánytalan,  jelentős 
mélységgel rendelkező teret rajzol-
tak a kanapénk mögé. Kívánhatunk 
ennél többet? Talán azt, hogy otthon 
nálunk is legalább egy Meridian le-
gyen a polcon! Kezdetnek!

Balla Béla

Mûszaki adatok
Meridian G95

Lejátszható formátumok:  
  DVD-Audio/Video, DVD-R, CD,  
  CD-R, VCD, CVCD,  
  MP3 és hibrid SACD
Teljesítmény:  5x100 W/8 Ohm
Legnagyobb áramfelvétel:  700 W
Méretek:  440x 350x 90 mm
Súly:  13,5 kg

összeGzés 
+ kiváló, színhû, borotvaéles kép
+ precíz, kontrollált hang
+ egyszerû kezelhetôség
+ makulátlan kidolgozás

iránytû
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