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Вълшебната кутия
Пропастта между персоналния компютър и системата за домашно кино е огромна. Всяка от двете платформи за мултимедийни забавления има своите предимства и недостатъци. Има обаче нов тип устройства, които обединяват най-доброто от тези два свята. ICY BOX (модел IB-MP303) е точно такава машина.

ICY BOX

е дело на компанията RaidSonic,
чиито продукти са проектирани
с типичната немска педантичност и безкомпромисно
качество. Какво се крие под капака на заоблената кутия
с изчистен дизайн и бляскаво син светодиод на лицевия
панел, която пристигна за тестове в редакцията на
Digital World?
На практика това е мултимедиен плейър с вграден
твърд диск, който поддържа смайващо разнообразие от
файлови формати за аудио, видео и статични изображения.
Дискът се продава отделно и това е безспорно предимство, тъй като ви дава максимална гъвкавост в конфигурирането на системата според собствените ви нужди (и
финансови възможности). Още по-добра
новина е, че ICY BOX използва най-стандартния, масово
разпространен и ценово
достъпен тип твърди дискове в момента - със Serial
ATA интерфейс и 3,5” форм
фактор. Към днешна дата
на изключително изгодна
цена се предлагат такива
дискове с капацитет 500
GB. Представете си колко
музика и видеоклипове може
да поберете в малката мултимедийна кутия с такъв
гигантски капацитет.
Зареждането на ICY BOX
с мултимедийно съдържание
става от компютър през
бърз USB 2.0 интерфейс.
Няма значение дали този
компютър е PC или Mac, тъй
като хард дискът в ICY BOX може да бъде форматиран както
до FAT32 или NTFS файлова система, така и до HFS+, която
се използва от MAC OS. През бързия USB 2.0 интерфейс със
скорост до 480 Mbps лесно прехвърляте файлове с десетки
видове формати, които впоследствие ICY BOX ще възпроизвежда самостоятелно, без помощта на компютър.
От аудиоформатите се поддържа вездесъщият MP3, но
освен него също така и WMA, WAV, AAC и AC3, че дори и
OGG Vorbis. Още по-интересна е ситуацията при видеоформатите. Освен класическите MPEG и MPEG-2 (независимо дали става въпрос за AVI или за VOB файлове, копирани директно от структурата на някое DVD, или пък за цял
ISO имидж файл на въпросното DVD) има и пълна поддръжка
на модерния MPEG-4 във всичките му разновидности. Това
означава, че цялата ви колекция от AVI, DivX, DivX VOD и
XviD филми и видеоклипове може без никакъв проблем да
бъде концентрирана в ICY BOX, откъдето в последствие да
я възпроизвеждате върху големия екран на телевизора.
ICY BOX е в състояние да поеме и ролята на албум за

цифрова фотография с гигантски капацитет, който да побере архива на всичките ви снимки, правени някога (дори да
снимате активно всеки ден, този архив едва ли е по-голям
от 500 GB).
След като вече сте натъпкали догоре ICY BOX с всякакви благинки, изниква въпросът как да го свържете към
телевизор или система от озвучителни тела. Решението е
колкото хитро, толкова и елегантно – на гърба на ICY BOX
има един универсален AV мултиконектор, чийто профил на
външен вид напомня за този на HDMI. През въпросния конектор са изведени всички аналогови аудио и видео интерфейси, които са ви нужни, за да свържете устройството към
телевизор или друга уредба.
В комплект с ICY BOX
получавате специален кабел.
В единия си край той се
включва към мултиконектора, а в другия разполага със
стандартните RCA жакове
за композитен и компонентен видеосигнал (плюс
преходник към SCART) и със
S-Video конектор. Освен
мултиконектора, на гърба на
ICY BOX са монтирани споменатия вече USB 2.0 порт,
захранващa букса за 12 V
прав ток и SPDIF конектор.
Последният е особено ценен,
тъй като представлява
цифров изход за многоканален
звук с перфектно качество.
Тъй като новите бързи SATA дискове са и доста горещи, на
гърба на кутията е монтиран и миниатюрен вентилатор с
диаметър едва 3 см, който е напълно безшумен. Той обаче се
оказва достатъчно мощен, за да охлажда диска в кутията.
И така, какви на практика са предимствата на ICY
BOX – от една страна, устройството притежава онази
универсалност и гъвкавост по отношение на поддържаните мултимедийни формати, която е характерна само за
компютър и никоя система за домашно кино не е в състояние да постигне. От друга страна, ICY BOX е лишен
от всички недостатъци, които пречат на компютрите
да изместят системите за домашно кино от домовете
си – устройството е компактно и безшумно и разполага с
много удобно дистанционно управление, с куп допълнителни
клавиши за работа с аудио- и видеофайлове и настройки на
субтитрите. Като единствен пропуск в ICY BOX може да
споменем липсата на цифров HDMI конектор, но при цена
от 169 лева за устройството ще бъде малко нахално да
искаме и това.
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ICY BOX е дело на компанията RaidSonic, чиито продукти са
проектирани с типичната немска педантичност и безкомпромисно
качество. Какво се крие под капака на заоблената кутия с изчистен
дизайн и бляскаво син светодиод на лицевия панел, която пристигна
за тестове в редакцията на Digital World?
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На практика това е мултимедиен плейър с вграден твърд диск,
който поддържа смайващо разнообразие от файлови формати за
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в конфигурирането на системата според собствените ви нужди (и
финансови възможности). Още по-добра новина е, че ICY BOX
използва най-стандартния, масово разпространен и ценово достъпен
тип твърди дискове в момента - със Serial ATA интерфейс и 3,5”
форм фактор. Към днешна дата на изключително изгодна цена се
предлагат такива дискове с капацитет 500 GB. Представете си колко
музика и видеоклипове може да поберете в малката мултимедийна
кутия с такъв гигантски капацитет.

Цифрови устройства
Филми
Хардуер
Софтуер
Интернет

IDG.BG
ИТ работа
Маркет навигатор
Експертни съвети
ИТ сайтове
Даунлоуд
Computerworld
Network World
PC World
CIO

Фотоконкурс

Digital World - бр. 3, 2008 / Home Tech

Фотоконкурс

От редактора
Crossroads
Shopping Advisor
Snapshot
Pocket Monsters
Lady Style
Home Tech
Web Gate
DVD Zone
Blu-ray Zone
Special Report
Pro File

Нов брой

DigitalNews

Новини
Нов брой
Оцени статиите
Архив на списанието
Digital Spaces

Условия на конкурса

Зареждането на ICY BOX с мултимедийно съдържание става от
компютър през бърз USB 2.0 интерфейс. Няма значение дали този
компютър е PC или Mac, тъй като хард дискът в ICY BOX може да
бъде форматиран както до FAT32 или NTFS файлова система, така и
до HFS+, която се използва от MAC OS. През бързия USB 2.0
интерфейс със скорост до 480 Mbps лесно прехвърляте файлове с
десетки видове формати, които впоследствие ICY BOX ще
възпроизвежда самостоятелно, без помощта на компютър.
От аудио форматите се поддържа вездесъщият MP3, но освен
него също така и WMA, WAV, AAC и AC3, че дори и OGG Vorbis.
Още по-интересна е ситуацията при видеоформатите. Освен
класическите MPEG и MPEG-2 (независимо дали става въпрос за
AVI или за VOB файлове, копирани директно от структурата на
някое DVD, или пък за цял ISO имидж файл на въпросното DVD) има
и пълна поддръжка на модерния MPEG-4 във всичките му
разновидности. Това означава, че цялата ви колекция от AVI, DivX,
DivX VOD и XviD филми и видеоклипове може без никакъв проблем

да бъде концентрирана в ICY BOX, откъдето в последствие да я
възпроизвеждате върху големия екран на телевизора.
ICY BOX е в състояние да поеме и ролята на албум за цифрова
фотография с гигантски капацитет, който да побере архива на
всичките ви снимки, правени някога (дори да снимате активно всеки
ден, този архив едва ли е по-голям от 500 GB).
След като вече сте натъпкали догоре ICY BOX с всякакви
благинки, изниква въпросът как да го свържете към телевизор или
система от озвучителни тела. Решението е колкото хитро, толкова и
елегантно – на гърба на ICY BOX има един универсален AV мултиконектор, чиито профил на външен вид напомня за този на HDMI.
През въпросния конектор са изведени всички аналогови аудио и
видео интерфейси, които са ви нужни, за да свържете устройството
към телевизор или друга уредба.
В комплект с ICY BOX получавате специален кабел. В единия
си край той се включва към мулти-конектора, а в другия разполага
със стандартните RCA жакове за композитен и компонентен
видеосигнал (плюс преходник към SCART) и със S-Video конектор.
Освен мулти-конектора, на гърба на ICY BOX са монтирани
споменатия вече USB 2.0 порт, захранващa букса за 12 V прав ток и
SPDIF конектор. Последният е особено ценен, тъй като представлява
цифров изход за многоканален звук с перфектно качество.
Тъй като новите бързи SATA дискове са и доста горещи, на гърба
на кутията е монтиран и миниатюрен вентилатор с диаметър едва 3
см, който е напълно безшумен. Той обаче се оказва достатъчно
мощен, за да охлажда диска в кутията.
И така, какви на практика са предимствата на ICY BOX – от една
страна, устройството притежава онази универсалност и гъвкавост по
отношение на поддържаните мултимедийни формати, която е
характерна само за компютър и никоя система за домашно кино не е
в състояние да постигне. От друга страна, ICY BOX е лишен от
всички недостатъци, които пречат на компютрите да изместят
системите за домашно кино от всекидневната – устройството е
компактно и безшумно и разполага с много удобно дистанционно
управление с куп допълнителни клавиши за работа с аудио и видео
файлове и настройки на субтитрите. Като единствен пропуск в ICY
BOX може да споменем липсата на цифров HDMI конектор, но при
цена от 169 лева за устройството, ще бъде малко нахално да искаме и
това.
За повече информация посетете www.comelsoft.com.
Публикувана на 20.05.2008 г.

Аудио Книги

Мобилните Телефони

Продайте изгодно Вашите книги. Удобно,
лесно, сигурно!

Последните Новини, Ревюта и информация
за мобилните телефони!

Коментари:
Не виждам смисъл от него без HDMI
Автор: Milen (21.05.2008 09:24)

Автор:
Коментар:

Анти-спам:

Още в рубрика Home Tech
HP Deskjet навърши 20 години като най-продаван
принтер (19.08.2008)

в новия брой
Черната перла
Wi-Fi тук и сега
Ноти в кибритена кутия
Истинското кино
Една дузина
мегапиксели
Безжична мрежа у дома
Том I, глава II, уеб
страница...
Треска за iPhone –
епизод 2
Лятото – сезонът на
мобилните аксесоари
Най-новите заглавия на
DVD
Слънцето и Луната като
главни герои
В царството на Pioneer
Филми на Blu-ray

Виж новия брой

Анкета
Коя технология
според вас
осигурява по-добро
качество на образа
при плоските
телевизори?
LCD
плазма
Изпрати

Резултати
Други анкети

търси
Най-четени

Най-коментирани

Онлайн издание
Гореща тема

Тестове и ревюта

Проблеми и решения

Нов брой

Печатно издание

Забавления

FAN World

Новини
ICY BOX - мултимедиен плейър с вграден твърд диск
Пропастта между персоналния компютър и системата за домашно кино е
огромна. Всяка от двете платформи за мултимедийни забавления има своите
предимства и недостатъци. Има обаче нов тип устройства, които обединяват
най-доброто от тези два свята. ICY BOX (модел IB-MP303) е точно такава
машина.
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ICY BOX е дело на
компанията RaidSonic,
чиито продукти са
проектирани с типичната
немска педантичност и
безкомпромисно
качество. Какво се крие
под капака на заоблената
кутия с изчистен дизайн
и бляскаво син светодиод
на лицевия панел?
На практика това е
мултимедиен плейър с
вграден твърд диск,
който поддържа смайващо разнообразие от файлови формати за аудио,
видео и статични изображения. Дискът се продава отделно и това е
безспорно предимство, тъй като ви дава максимална гъвкавост в
конфигурирането на системата според собствените ви нужди (и
финансови възможности). Още по-добра новина е, че ICY BOX използва
най-стандартния, масово разпространен и ценово достъпен тип твърди
дискове в момента - със Serial ATA интерфейс и 3,5” форм фактор. Към
днешна дата на изключително изгодна цена се предлагат такива дискове
с капацитет 500 GB. Представете си колко музика и видеоклипове може
да поберете в малката мултимедийна кутия с такъв гигантски капацитет.
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Зареждането на ICY BOX с мултимедийно съдържание става от компютър
през бърз USB 2.0 интерфейс. Няма значение дали този компютър е PC
или Mac, тъй като хард дискът в ICY BOX може да бъде форматиран
както до FAT32 или NTFS файлова система, така и до HFS+, която се
използва от MAC OS. През бързия USB 2.0 интерфейс със скорост до 480
Mbps лесно прехвърляте файлове с десетки видове формати, които
впоследствие ICY BOX ще възпроизвежда самостоятелно, без помощта на
компютър.
От аудио форматите се поддържа вездесъщият MP3, но освен него също
така и WMA, WAV, AAC и AC3, че дори и OGG Vorbis. Още по-интересна е
ситуацията при видеоформатите. Освен класическите MPEG и MPEG-2
(независимо дали става въпрос за AVI или за VOB файлове, копирани
директно от структурата на някое DVD, или пък за цял ISO имидж файл
на въпросното DVD) има и пълна поддръжка на модерния MPEG-4 във
всичките му разновидности. Това означава, че цялата ви колекция от
AVI, DivX, DivX VOD и XviD филми и видеоклипове може без никакъв
проблем да бъде концентрирана в ICY BOX, откъдето в последствие да я
възпроизвеждате върху големия екран на телевизора.
ICY BOX е в състояние да поеме и ролята на албум за цифрова
фотография с гигантски капацитет, който да побере архива на всичките
ви снимки, правени някога (дори да снимате активно всеки ден, този
архив едва ли е по-голям от 500 GB).
След като вече сте натъпкали догоре ICY BOX с всякакви благинки,
изниква въпросът как да го свържете към телевизор или система от
озвучителни тела. Решението е колкото хитро, толкова и елегантно – на
гърба на ICY BOX има един универсален AV мулти-конектор, чиито
профил на външен вид напомня за този на HDMI. През въпросния
конектор са изведени всички аналогови аудио и видео интерфейси,
които са ви нужни, за да свържете устройството към телевизор или
друга уредба.
В комплект с ICY BOX получавате специален кабел. В единия си край той
се включва към мулти-конектора, а в другия разполага със стандартните
RCA жакове за композитен и компонентен видеосигнал (плюс преходник
към SCART) и със S-Video конектор. Освен мулти-конектора, на гърба на
ICY BOX са монтирани споменатия вече USB 2.0 порт, захранващa букса
за 12 V прав ток и SPDIF конектор. Последният е особено ценен, тъй
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като представлява цифров изход за многоканален звук с перфектно
качество.
Тъй като новите бързи SATA дискове са и доста горещи, на гърба на
кутията е монтиран и миниатюрен вентилатор с диаметър едва 3 см,
който е напълно безшумен. Той обаче се оказва достатъчно мощен, за да
охлажда диска в кутията.
И така, какви на практика са предимствата на ICY BOX – от една страна,
устройството притежава онази универсалност и гъвкавост по отношение
на поддържаните мултимедийни формати, която е характерна само за
компютър и никоя система за домашно кино не е в състояние да
постигне. От друга страна, ICY BOX е лишен от всички недостатъци,
които пречат на компютрите да изместят системите за домашно кино от
всекидневната – устройството е компактно и безшумно и разполага с
много удобно дистанционно управление с куп допълнителни клавиши за
работа с аудио и видео файлове и настройки на субтитрите. Като
единствен пропуск в ICY BOX може да споменем липсата на цифров HDMI
конектор, но при цена от 169 лева за устройството, ще бъде малко
нахално да искаме и това.
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