TECHNIKA

Evolution Kit SEK-1000-XC,
czyli nowa moc
dla telewizorów Samsunga
Chyba ka¿dy zna uczucie jakie go ogarnê³o, kiedy zauwa¿y³, ¿e sprzêt elektroniczny nad wyborem którego d³ugo siê zastanawia³, przegl¹da³ dziesi¹tki
ofert i katalogów, dobiera³ najdrobniejsze detale i analizowa³ ka¿d¹ opcjê,
wreszcie wyda³ na niego sporo pieniêdzy, w zaledwie kilka miesiêcy po zakupie
zacz¹³ siê starzeæ. Kiedy model który na pocz¹tku wydawa³ siê byæ na wskroœ
nowoczesny, przesta³ obs³ugiwaæ najnowsze multimedia i formaty, a funkcjonalnoœæ nie obejmuje ciekawych funkcji, o których w³aœnie donios³y media.
Czy podczas analizy ofert zosta³ pope³niony b³¹d i dokonano niew³aœciwego wyboru? Nie, to technika tak przyspieszy³a, ¿e nad¹¿enie za b³yskawicznie nastêpuj¹cymi zmianami staje siê ju¿ nie tyle trudne, co wrêcz niemo¿liwe. W³aœciwie dosz³o do tego, ¿e kiedy sprzêt pojawia siê w handlu,
ju¿ nie jest szczytem techniki. Gotowe s¹ bowiem kolejne odkrycia, nowinki i ulepszenia. Dawniej, kiedy spodziewano siê jakichœ nowoœci, wiele osób
wola³o poczekaæ w nadziei, ¿e za kilka miesiêcy kupi sprzêt bardziej nowoczesny. Dzisiaj takie podejœcie nie jest racjonalne. Zapowiedzi jest bowiem
tyle, ¿e w taki sposób w³aœciwie niczego nie mo¿naby kupiæ. Ci¹gle jest na
co czekaæ, zawsze ma siê ukazaæ coœ ciekawego, z ka¿dej strony zapowiadane s¹ jakieœ nowoœci. Serwisy bran¿owe nieustannie bombarduj¹ nas lawin¹
ciekawostek, a sklepy reklamuj¹ produkty, o których jeszcze kilka miesiêcy
wczeœniej nawet nam siê nie œni³o.
Ci¹g³a pogoñ za tym, aby z elektronik¹ byæ „na czasie” jest nie tylko
mêcz¹ca, ale tak¿e kosztowna. Szczególnie jeœli chodzi o dro¿szy asortyment, jak na przyk³ad telewizory. Taki zakup traktuje siê zazwyczaj jako inwestycjê na lata. Nawet jeœli coœ siê zmieni, rezygnujemy raczej z nowych
mo¿liwoœci, a nie rzucamy siê od razu do sklepu po nowszy model.
O ile zakup tanich telewizorów nie jest zazwyczaj obarczony specjalnymi przemyœleniami dotycz¹cymi ich mo¿liwoœci technicznych, o tyle zakup
sprzêtu wy¿szej klasy ju¿ raczej tak. Z regu³y zastanawiamy siê jak najlepiej
zainwestowaæ pieni¹dze, aby up³ywaj¹cy czas by³ w miarê ³askawy, aby nie
okaza³o siê, ¿e okrzykniêta techniczn¹ sensacj¹ nowoœæ, jest tylko porzuconym przez rynek kosztownym niewypa³em.
Nowe technologie s¹ zazwyczaj motorem napêdowym elektronicznego
rynku, ale bywaj¹ te¿ bodŸcem hamuj¹cym nasze zakupowe apetyty. Szczególnie gdy ich obecnoœæ przek³ada siê na wy¿sze ceny, a nie ma pewnoœci,
jak przyjm¹ je klienci, czy zyskaj¹ popularnoœæ, czy nadal bêd¹ rozwijane. W
takich sytuacjach dominuje ostro¿noœæ i zwi¹zane z ni¹ oczekiwanie. A to
obni¿a popyt i dzia³a niekorzystnie na perspektywy rozwoju. Zaklête ko³o.
Producenci od dawna usi³uj¹ znaleŸæ sposób na jego odczarowanie.
Dlatego kiedy firma SAMSUNG wypuœci³a na rynek EVOLUTION
KIT, powia³o optymizmem. Jest to bowiem pomys³, który mo¿e zmieniæ podejœcie do rynku telewizorów, szczególnie tych dro¿szych, na kupno których
trudniej siê zdecydowaæ. Mo¿e rozwi¹zaæ opisane wczeœniej kwestie: u³atwiæ pod¹¿anie za nowoœciami i przekonaæ do inwestycji w nowe, jeszcze
ma³o popularne technologie.
Najogólniej mówi¹c EVOLUTION KIT to przystawka do telewizorów
SAMSUNG serii ES 7000 i ES 8000 z roku 2012, upgrade’uj¹ca ich warstwê
sprzêtow¹ o silniejszy, czterordzeniowy procesor (w telewizorach o których
mowa by³y instalowane procesory dwurdzeniowe) i now¹, bardziej wydajn¹
grafikê. Wraz z modernizacj¹ hardware’ow¹ nastêpuje te¿ aktualizacja
oprogramowania systemowego, zrównuj¹ca wymienione modele telewizorów, z modelami produkowanymi obecnie. Choæ koszt nabycia Evolution
Kit nie jest niski i kszta³tuje siê na poziomie oko³o tysi¹ca z³, nie zapominajmy, ¿e dotyczy dro¿szych modeli telewizorów (kiedy telewizory serii ES
8000 pojawi³y siê na rynku kosztowa³y od ok. 7299 z³ za model 40 calowy,
do 13 799 z³ za model 55 calowy – inf. Samsung). W takiej sytuacji warto
rozwa¿yæ, czy kupiæ nowy telewizor i znów wydaæ kilka, a nawet kilkanaœcie
tysiêcy z³otych, czy osi¹gn¹æ podobny efekt za niewielk¹ czêœæ tej kwoty.
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Evolution Kit mieści się w niewielkiej, plastikowej obudowie o wymiarach 125 mm x 90 mm x 15 mm (z gniazdem 28mm). Waży 248 g. Górna pokrywa wygląda jakby była wykonana z drapanego aluminium.
Pomys³ jest ciekawy i jeœli przyjrzeæ siê telewizorom, które za pomoc¹
Evolution Kit mo¿na upgrade’owaæ, widaæ, ¿e w planach in¿ynierów Samsunga powsta³ na wiele miesiêcy przed tym, zanim nowoœæ ta ujrza³a rynek.
Œwiadcz¹ o tym zainstalowane w telewizorach specjalne gniazda umo¿liwiaj¹ce rozbudowê. Zatem ju¿ wtedy zak³adano, ¿e kiedyœ przyjdzie moment
na modernizacjê sprzêtu. Gniazdo zainstalowane jest na tylnej œciance i jest
zakryte naklejk¹ maskuj¹c¹. Po jej odklejeniu pojawia siê wielostykowe z³¹cze, pasuj¹ce do wtyku w module Evolution Kit.

Na spodniej ścianie obudowy Evolution Kit zainstalowano złącze
przypominające porty do stacji dokujących w niektórych laptopach. W
taki sposób można rozbudować laptop nie tylko o dodatkowe interfejsy,
ale także o zewnętrzną kartę graficzną z wyjściem wysokiej rozdzielczości, dodatkowe napędy dyskowe, czy szybszą sieć. Trudno powiedzieć,
czy właśnie to było inspiracją dla konstruktorów Samsunga, ale idea rozbudowy jest podobna.
Evolution Kit to nie tylko lifting oprogramowania systemowego, ale
równie¿ sprzêtowy upgrade, obejmuj¹cy tak wa¿ne elementy architektury
telewizora, jak procesor i grafika. Daj¹ one zmodernizowanemu hardware’owi rzeczywist¹ now¹ si³ê, wzbogacaj¹ listê obs³ugiwanych multimediów
o najnowsze i najbardziej wymagaj¹ce formaty.
Instalacjê nale¿y rozpocz¹æ od sprawdzenia wersji oprogramowania w
telewizorze. Chodzi o to, ¿e Kit mo¿na zainstalowaæ w telewizorze, który
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W nowym telewizorze, gniazdo przeznaczone dla Evolution Kit jest
zasłonięte naklejką. Dzięki temu, jeśli nie jest wykorzystywane, po prostu się nie kurzy.
ma system nowszy ni¿ 1048,4. Gdyby okaza³o siê, ¿e jego wersja jest wczeœniejsza, trzeba dokonaæ aktualizacji. Bezpoœrednio przed zainstalowaniem
Evolution Kitu telewizor powinien byæ wy³¹czony na kilkadziesi¹t sekund,
aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa uszkodzenia przystawki (chodzi m.in. o roz³adowanie kondensatorów). Po odklejeniu naklejki ochronnej, oprócz
gniazda, ods³oni¹ siê dwa prostok¹tne otwory. Nale¿y wsun¹æ zatrzaski Kitu do tych otworów, wtyk do gniazda rozszerzenia i zatrzasn¹æ. Kit osadzony w taki sposób trzyma siê pewnie, nie ma luzów i raczej nie powinien siê
samoczynnie wysun¹æ podczas eksploatacji. Jeœli zajdzie potrzeba jego
od³¹czenia, nale¿y nacisn¹æ przycisk zwalniaj¹cy zatrzask.
W zestawie znaleŸliœmy te¿ adapter LAN. Jeœli u¿ytkownik korzysta z
sieci bezprzewodowej, nie trzeba go instalowaæ, lecz jeœli u¿ywa sieci przewodowej, wtyk adaptera nale¿y w³o¿yæ do gniazda na bocznej œciance obudowy Kitu i korzystaæ z gniazda w adapterze (po instalacji kitu, nie mo¿na
korzystaæ z gniazda LAN telewizora). Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e jeœli sieæ
bezprzewodowa oferuje nisk¹ przepustowoœæ, po³¹czenie kablowe znacznie
lepiej siê sprawdzi.
Po instalacji sprzêtowej czas na instalacjê w systemie telewizora. Ca³y
proces prezentowany jest na ekranie. Po w³¹czeniu telewizora najpierw pojawi siê informacja, ¿e Evolution Kit zosta³ wykryty, widaæ te¿ proœbê o
oczekiwanie i pasek postêpu. Nastêpnie sprawdzana jest wersja oprogramowania i jeœli oka¿e siê, ze potrzebna jest aktualizacja, zostanie automatycznie przeprowadzona. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku wiêkszoœci urz¹dzeñ elektronicznych, nie wolno wówczas wy³¹czaæ zasilania. Mo-

Ciekawą propozycją jest dołączony pilot. To oryginalna konstrukcja
z mini panelem dotykowym, dzięki któremu można wprowadzać komendy tekstowe, wpisać numer kanału itp. Oczywiście oryginalny pilot telewizora nadal jest w pełni funkcjonalny i instalacja Kitu niczego w tym zakresie nie zmienia.

g³oby to spowodowaæ uszkodzenie telewizora wymagaj¹ce interwencji serwisu. Po zakoñczonej aktualizacji nast¹pi samoczynny restart i telewizor
uruchomi siê ju¿ z nowym systemem. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi
siê jeszcze plansza informuj¹ca, ¿e u¿ytkownik jest œwiadomy, i¿ wraz z
upgrade’em, nie uzyska wszystkich w³aœciwoœci najnowszej serii telewizorów Smart TV serii F z roku 2013 (widaæ upgrade ma jakieœ ograniczenia).
Kolejn¹ czynnoœci¹ jest sparowanie z telewizorem otrzymanego w zestawie pilota. S³u¿y do tego przycisk „Pairing” umieszczony pod tyln¹ œciank¹ pilota, któr¹ w tym celu nale¿y zdj¹æ (przy okazji mo¿na w³o¿yæ baterie).
W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie instalacja od nowa, a
wiêc skanowanie kana³ów, ustawienia obrazu, dŸwiêku, konfiguracja sieci.
Co oprócz zmian hardware’owych (procesor i grafika) wnosi Evolution
Kit? Zwiêksza iloœæ komend g³osowych i gestów, za pomoc¹ których mo¿na obs³ugiwaæ telewizor. Do sterowania za pomoc¹ gestów mo¿na teraz
u¿ywaæ obu r¹k, a nie jednej, jak to by³o dotychczas. Mo¿na nimi obs³ugiwaæ funkcje Smart Huba, czyli aplikacje obs³uguj¹ce us³ugi internetowe, takie jak serwisy VoD (np. IPLA, TVN Player, VoD TVP, VoD Onet, itd.),
AllShare Play (mo¿liwoœæ bezprzewodowego odtwarzania na ekranie telewizora multimediów z tabletów i smartfonów firmy Samsung), gry, przegl¹darka internetowa, manager harmonogramu, internetowe radio, czy elektroniczny przewodnik po programach.

Nowa szata graficzna.
Zwiêkszenie mocy obliczeniowej nowego procesora i nowych uk³adów
graficznych powoduje niewielki wzrost iloœci pobieranej energii. Nie zmienia³ siê on przy ró¿nych ustawieniach wyœwietlania obrazu i wynosi³ 89 W
przy podœwietleniu ustawionym na 11 i kontraœcie 100 % bez Evolution Kit,
a po jego zainstalowaniu i tych samych parametrach obrazu, pobierana moc
wzros³a do 96 W. Przy podœwietleniu ustawionym na 5 i kontraœcie 85, moc
pobierana przez telewizor wynosi³a 69 W bez Eolution Kit i 77 W z nim. Jak
widaæ w obydwóch przypadkach ró¿nica mocy pobieranej przez telewizor
bez Evolution Kit i z nim wynosi³a oko³o 7 W.
Evolution Kit przeznaczony jest na razie do telewizorów serii ES 7000
i ES 8000 z 2012 roku. Jeœli za jakiœ czas zmiany technologiczne oka¿¹ siê
na tyle du¿e, ¿e znów bêdzie konieczna aktualizacja hardware’u, pojawi siê
jego nastêpna wersja. Podobnie rzecz siê ma z nowszymi telewizorami tych
serii. Jeœli na przyk³ad za dwa lata telewizory wyprodukowane w 2013 roku
wymagaæ bêd¹ niewielkich poprawek, które bêd¹ mog³y byæ wprowadzone
na drodze programowej, pojawi siê odpowiednia wersja firmware. Ale jeœli
postêp technologiczny wymagaæ bêdzie zmian sprzêtowych, pojawi siê dedykowany tym modelom Evolution Kit. I tak przez 5 lat od chwili produkcji danego modelu. Tak zapewnia producent.
Evolution Kit przeznaczony jest dla telewizorów HD. Ale w ofercie firmy Samsung s¹ ju¿ pierwsze telewizory Ultra HD, nazywane te¿ „4K”. Do
dzisiaj nie ma jednak obowi¹zuj¹cych standardów transmisji UHD, co hamuje popyt. Dlatego Samsung postanowi³ rozwiaæ obawy klientów i zagwarantowaæ, ¿e nawet po zmianach technologicznych w zakresie transmisji
4K, telewizory Samsung dziêki One Connect, rozwi¹zaniu podobnemu do
Evolution Kit, tyle ¿e o wiêkszej funkcjonalnoœci, bêd¹ mog³y obs³ugiwaæ
przyjêty standard. One Connect i telewizor 4K przedstawimy naszym Czytelnikom w nastêpnym miesi¹cu.
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