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Широко известните предимствата на Full HD филмите отдавна са спечелили сърцата на
киноманите. Несравнимо повисокото качество от записите
спрямо това на стандартната
резолюция в комбинация с
брилянтния многоканален звук
е водещ параметър не само за
Blu-ray устройствата, но и за
лаптопите и самостоятелните
или мрежови мултимедийни
плейъри.
На пазара все по активни са
малките IT компании, запълващи последните празнини
от HD сегмента с интересни
универсални решения. Едно
такова устройство е новият ICYBOX IB-MP309HW-B,
явяващ се всеяден мултимедиен плейър, поддържащ
изключително широка гама
съвременни аудио- и видеоформати, предлагащ гъвкави
възможности за свързване и
е с размерите на картонена
кутия за мобилен телефон.
ICYBOX ползва 300 MHz MIPS
процесор, работещ по съвре-
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менната RISC технология, а
главната памет е с обем 256
МВ, а програмируемата – 64
МВ. Свързано чрез вградения
HDMI порт 1.3 към съвременен Full HD телевизор или
панел, удивително малкото по
размери устройство може да
просвирва впечатляващ брой
мултимедийни формати, сред
които са и модерните H.264
и MKV (Matroska Multimedia
Container).
IB-MP309HW-B на практика е

За изненадващо високото
качество на картината основна
вина има новият процесор на
Sigma Design SMP8635, успешно разпъващ резолюцията на
какъвто и да е входящ видеосигнал до 1080p. При подаване на истинско HD съдържание
(720р или 1080i) картината е
просто безупречна.
ICYBOX позволява да се
стриймват филми с висока
резолюция, компресирани в
WMV9, WMV-HD, DivX, XviD,
HDV или MKV
формат, направо
ICYBOX стриймва HD
от твърд диск
филми в WMV9, DIVX,
(външен или този
на РС-то ви през
HDV или MKV формат
USB 2.0 порт) или
абсолютно пълноценна алтерда се ползва съвместимостта
на плейъра с домашната Wi-Fi
натива на т.нар. Home Theatre
мрежа от N-стандарта. За целPC, тъй като може да се вклюта е необходимо да се включи
чи директно към компютър
към някой от USB портовете
(в това число и компютърен
външен Wi-Fi адаптер и след
монитор), домашна LAN мрежа
като се конфигурира в мрежаили да просвирва файлове ната, могат да се трансферират
право от 3.5” SATA твърд диск
безжично файловете между
и респективно NAS (Networkдомашното РС и плейъра.
attached storage) масив.

80 mm

HD
кино
от малката кутия

За пренос на сигнала
към плосък панел найудобни са HDMI портът и
компонентният изход.

240 mm

ICYBOX
IB-MP309HW-B
492 лв.
www.comelsoft.com

ДАННИ: процесор Sigma Designs
EM8635, LAN 10/100 Mbps, RJ-45
и Wi-Fi iEEE 802.11n, HDMI 1.3,
S-Video,
ДА: възпроизвежда всички
известни HD формати направо от
твърд диск или локалната мрежа
НЕ: Няма опция за тунер и запис
МНЕНИЕ: Невероятно мощен PC
съвместим мултимедиен Full HD
плейър.

start
новини и продукти

Ученически
лаптоп
Повишена защита, устойчив корпус, компактен
размер

Стил и
красота

Nokia пуска бюджетни телефони. Моделите
7020&2720 fold
имат изискан
дизайн и висококонтрастен
дисплей.
€90, €55
nokia.com

Мини
първенец

BenQ анонсираха минипроектор. Joybee GP1
е първият джобен проектор,
който ползва
LED технология
без лампа и
има USB видео
четец. $499
benq.com

Данни по ел. мрежата

Комплектът Linksys PLK-300
пести кабели, но не и скорост

Ноутбук за ученици. Това
представлява новият модел
на Dell – Latitude 2100.
Компютърът има 10.1-инчов
дисплей, по-здрав и устойчив корпус и компактни размери, съобразени с детските
антропологични особености.
Лаптопът е снабден със
специалния режим Network
Activity Light, който позволява на родителите да проследяват сайтовете, посещавани от техните деца. Моделът
работи под операционни
системи XP Home, Vista
Home Basic или Linux Ubuntu
и използва процесор Intel
Atom N270.
www.dell.com
$370

Мрежовото решение на Linksys Powerline AV Network Kit PLK-300 предлага неповторима практичност за нуждите на съвременния потребител.
Ползвайки електрическата мрежа на дома, се осъществява пренос на
данни с максимална скорост 200 мегабита в секунда без значение от
дължината на кабелите, като комплектът е допълнително оптимизиран
и за пренос на музика, гласова комуникация и видео с висока резолюция. Трафикът, който се гарантира, е напълно достатъчен за стабилен
онлайн гейминг без загуби на пакети и „замръзвания“.
Linksys PLK-300 се състои от два модула – едни еднопортов и един
четирипортов разширител, като двете устройства са Plug & Play и към
тях можете да свържете свободно до пет различни мрежови периферии
от сорта на модеми, копирни машини, плотери и дори локалния фирмен
сървър. Цената на комплекта е 311 лева. www.comelsoft.com

Корейска
тройка

Samsung
анонсира три
нови проектора
за корейския
пазар. Моделите SP-D400, SPL300 и SP-A900
се отличават
с мек и секси
дизайн.
samsung.com
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Fujitsu – ново начало с нов
корпоративен продукт
Ново начало с новия бранд и нов корпоративен продукт
за управление на центрове за данни представи Fujitsu
Technology Solutions на стилно златно-черно парти. „Динамичният куб“ Primergy BX900, както го наричат в компанията, е предназначен за постигане на максимална гъвкавост
на инфраструктурата при минимални инвестиции.

