Meridian G68
A/V DSP procesor s FM/AM tunerom

Mono poveda, e kadá jednotlivá èas audio vybavenie má svoj vlastný, charakteristický zvuk. Lene nám
v Meridian ide o to, aby sme reprezentovali pôvodné zvukovú èi túdiovú záleitos èo najvernejie. Preto je
zvuk charakteristický pre spoloènos Meridian tak èistý: je tým pravým. Takéto kvality zvuku dokáeme
docieli mnohými spôsobmi, vrátane starostlivého výberu tých správnych komponentov, správneho
spracovania zvuku, vyuitím èo najkratieho analógového reaze, precíznym návrhom digitálnych obvodov ...
AV procesor / predzosilòovaè / tuner
Surround Controller G68 vychádza z technológie, ktorá bola vyuitá pri kontrukcii a výrobe vlajkovej lodi
Meridian - AAA procesora priestorového zvuku 861. Jedná sa o výkonnú, flexibilné ovládaciu jednotku s
vstavaným AM / FM tunerom, ktorá predstavuje vrchol modelového radu G Series a ponúka mnohé varianty
pre irokú kálu pouitia.
V samotnom srdci G68 nájdete výkonný DSP procesor zostavený z piatich èipov Motorola 56367, operujúcich
pri 150MHz, schopných spracova neuverite¾ných 750MIPS (milión príkazov za sekundu). K spracovanie
signálu dochádza pri vysokých vzorkovacích frekvenciách a celkovej jemnosti 48-bit, èím je zaistené to, e
vetky procesy týkajúce sa filtrovanie, spracovanie signálu a iné operácie prebiehajú ïaleko, ve¾mi ïaleko za
hranicami toho, èo ¾udské ucho dokáe zachyti. To vetko robí z modelu G68 dokonalý procesor pre to
najnovie, èo v oblasti audio a video existuje, ako DVD-Audio a DVD-Video. Pre dosiahnutie maximálnej
kvality zvuku sa prichádzajúce analógové signály digitalizujú na signál s vzorkovacím kmitoètom 24-bit. Deje
sa tak prostredníctvom multibitových Delta-Sigma konvertorov vo chvíli, keï dáta dosiahnu procesora a
vetky digitálne signály sú potom opätovne èasovo synchronizované, èím dochádza k minimalizácii jitter a
dosiahnutie úplnej integrity dát.
A to je len jeden z dôvodov, preèo znie tak dobre. Vetky verzie modelu G68 majú dva digitálne iestichkanálové S / PDIF vstupy (koaxiálny), pä stereo optických vstupov Toslink, ak tomu ete es ïalích stereo
digitálnych koaxiálnych vstupov. Navye u neho nájdete ete 6-kanálový analógový vstup a pä stereo
analógových vstupov. Vetky z nich sa dajú prekonfigurova, èím mono dosiahnu neuverite¾ného stupòa
flexibility, prièom analógové vstupné signály sú digitalizované pri vysokom rozlíení 24 bit, 96kHz.

Model G68 Digital Surround Controller je ideálnym
doplnkom pre G98 DVD Transport, a je zároveò
základnou stavebnou jednotkou úchvatné zostavy
domáceho kina Meridian. Tu sú zariadenia predvedená
v pripojení k páru pièkových reproduktorov Meridian
DSP8000 v prednej pozícii vpravo a v¾avo, doplnené
o vstavané reproduktory DSP420 pre spracovanie
priestorového zvuku a reproduktor DSP5500HC ako
predný centrál. Do systému je moné zapoji akýko¾vek
video signál, èi u kompozitný, S-Video, komponentný
(progresívny alebo prekladaný) alebo najnovie rozhranie,
akými sú HDMI alebo DVI. Keïe video procesor u G98
konvertuje rôzne video vstupy do vetkých formátov, je
potrebné iba jedného pripojenia k displeju.

V tejto analógové variante zostavenie systému sú
modely G98 a G68 z predolej ilustrácie rozírené
o viackanálový koncový zosilòovaè G55 5 x 100W.
Mono k nemu pripoji bené pasívne analógové
reproduktory akéhoko¾vek typu. Dostupné analógové
varianty G68 sú ako v symetrickom, tak aj
nesymetrické prevedení a kombinácii oboch.
K dostaniu je tie verzia modelu G68 s digitálnym
výstupom bez video sekcie.

Model G68 nie je len obyèajným audio procesorom - verzia pre monos pouitia videá z neho robí tie jedineèný
prepínaè videosignálu, v prevedení v túdiovej kvalite a prácu so signálom zaisujúci tú najvyiu kvalitu obrazu, akú
ste kedy videli. Je vybavený tyrmi S-Video vstupy a výstupy; tyrmi kompozitnými vstupmi a výstupmi, a troma
komponentnými vstupy s jedným výstupom.
V G68 sa snúbi funkcie riadiacej jednotky a procesora priestorového zvuku, a jeho pecifikácia zodpovedajú
najnovím merítkam THX Ultra 2, vrátane MPEG, DTS, Dolby, dekódovanie Trifield a Ambisionic, aby sme
spomenuli aspoò nieko¾ko charakteristík. Dekodéry sú tvorené výnimoène naím kódom, take sú v dokonalej
zhode s kontrukènou filozofiou Meridian, rovnako tak ako so pièkovým výkonom.
Funkcia "Smart Source" priebene monitoruje digitálne výstupy a automaticky obstaráva správny dekódovacie
softvér pre daný formát, rozvrhnutie reproduktorov a dekódovanie vstupného signálu. Túto schopnos ete
vylepuje MHR SmartLink, ktorý digitálne spája Meridian prehrávaè optického disku a procesor, prièom poskytuje
presnú informáciu o povahe prenáaných dát, rovnako ako zakódovaných digitálnych signálov z DVD-Audio
s vysokým rozlíením - ako prvý systém svojho druhu.
Prakticky vetci ostatní výrobcovia Vás núti ís cestou D / A - A / D, poèas ktorej dochádza k strate kvality.
Pri modeli G68 mono tie uloi rozdielne nastavenia rôznych uívate¾ov jedného zdroja (ako napr DVD), vzh¾adom
na to, ak je vstupný signál stereo alebo priestorový, take akýko¾vek zdrojový signál je prehrávaný po dekódovanie
pod¾a Váho výberu.
Model G68 je vybavený softvérom Meridian Room Corrections, ktorý sa získa cez poèítaèový program pouívaný na
konfiguráciu jednotky, a to cez sériový port. Táto jedineèná funkcia jednoduchým mikrofónom automaticky meria
rezonancie v miestnosti, podporovaná výkonnou technológiou DSP, ktorá je schopná vytvori a 60 vysoko
kvalitných digitálnych filtrov, ktoré limitujú èas potrebný k opätovnému vzniku vibrácií pri rezonanènou frekvenciách
tak, e jeho hodnota je ve¾mi podobná celkovému nevibraènému èasu posluchové miestnosti.

Softvér Meridian Room Correction automaticky odhalí rezonancie v posluchovej miestnosti a odruí je, prièom
vyuíva ohromujúci silu technológie DSP k vytvoreniu a 60-tich filtrov.
Tieto filtre mono hodnoti graficky i èíselne, a v prípade potreby aj editova. Výsledkom toho je, e "zapinenie"
zvuku sa odstráni, èím dôjde k zásadnému zlepeniu kvality stereo reprodukcie a podanie priestorového zvuku.To
vetko umocní výkonný systém spracovania basu, ktorý dokáe zvládnu a tri subwoofery.Èo sa týka funkcie
multi-zone/recording, nájdeme tu stereo digitálne a analógové výstupy, slúiace ako zdroje pre ïalie dve pásma
(verzia video ponúka ïalie dve kombinácie S-videa a kompozitného videa, s automatickým prepínaním a
prechodom medzi nimi).Tuner ponúka príjem frekvenciou AM (LF / MF) a FM (VHF stereo Band II) a RDS, a je
vybavený svojím vlastným 24-bit, 96kHz A / D prevodníkom. Digitálne spracovanie signálu umoòuje dômyselné
ovládanie stereo blend / width FM, èo uívate¾ovi dovo¾uje minimalizova um prijímaného signálu. Model G68 má
tie DSP lowpass filter pre orezanie nízkych frekvencií a filter pre odstránenie pískanie, èím sa zlepuje príjem
frekvenciou AM.Môete si vybra zo tyroch existujúcich verzií modelu G68. Verzia G68D neobsahuje video
sekcii, ale ponúka digitálny 10-kanálový výstup s vysokým rozlíením MHR (Meridian High Resolution) a dva
analógové výstupy, plus funkciu Multizone / tape. Verzia G68ADV má 10-kanálový digitálny výstup s MHR,
spoloène s 8-mi kanálovým analógovým výstupom.

Video sekcia obsahuje 2 S-Video výstupy, tyri S-Video vstupy, dva kompozitné výstupy a tyri vstupy.
K dispozícii je funkcia Multizone / tape, ktorá umoòuje vyuitie kompozitného a S-Video. Ovládacia
jednotka G68AXV nahrádza audio výstupy vedené vyie, a to iestich nesymetrickými a tyrmi
symetrickými XLR analógovými výstupmi, zatia¾ èo model G68XXV namiesto toho ponúka osem
symetrických analógových výstupov na XLR konektoroch. Jednotku G68 moné konfigurova pomocou
výkonnej grafickej aplikácie Windows (dodávaná s modelom), vïaka ktorej má uívate¾ prístup ku vetkým
funkciám a konfiguráciám zariadenia. Avak, model G68 mono konfigurova aj z predného ovládacieho
panela, a to vïaka preh¾adnému a zrozumite¾ne zostavenému rozhranie s "citlivými tlaèidlami", ktoré je
spoloèné vetkým komponentom modelového radu G Series.Pä z týchto siedmich ovládacie tlaèidiel má
inteligentne priradené funkcie pod¾a kontextu, za súèasného zobrazenia ich popisu na displeji nad tlaèidlami.
Tak mono vyui tieto "sprievodca", ktorí Vám ukáu cestu pri konfigurácii jednotlivých nastavení, a to
presne pod¾a váho elania, bez toho aby bolo potrebné Vá systém pripája k poèítaèu. Ïalími tlaèidlami
sa dostanete vdy spä na hlavnú rozhranie ('Home'), a zobrazujú rozdielne znaky a funkcie na danej úrovni
('More').Programové vybavenie G68 moné aktualizova cez sériový port, a je moné ho aktualizova aj
v servisnom centre Meridian. Tento rafinovaný, vysoko výkonný produkt naej dielne dá ako popísa na
papieri - preto skontaktujte Váho dodávate¾a znaèky Meridian, ktorý Vám model G68 predvedie osobne,
rovnako tak ako ïalie komponenty radu G Series, vrátane Meridian DSP reproduktorov, ktoré sú tým
ideálnym doplnkom zostavy.
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