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Pantone Huey Pro
Накарайте монитора си да показва верни и стабилни цветове

Н

овият цветен калибратор Huey Pro
на Pantone, също като предишния
модел, е малко USB устройство,
което ви дава възможност прецизно да
конфигурирате цветовете, показвани от
вашия монитор. Приложеният софтуер,
който е впечатляващо лесен за употреба,
ви води през процеса с прости екранни
инструкции.
Когато го долепите към екрана, Huey
Pro измерва яркостта и цветовете при
определени сигнали, подадени към графичната карта, и снема точните цветови
характеристики на вашия дисплей.
След калибрирането Huey Pro мери
нивата на околната светлина и прави
вашия дисплей по-ярък или по-тъмен
при промяна на осветеността в стаята.
Осигурена е малка настолна поставка, в
която можете да го държите на бюрото си
близо до монитора.
Всичко описано дотук за Huey Pro важеше в еднаква степен и за стандартната
версия на Huey — и именно това е проблемът на версия Pro. Разликата между двете
е чисто софтуерна.

Софтуерът на Pro съдържа някои нови
функции. Оригиналният Huey боравеше
с описателни термини — потребителите
трябваше да избират между опции като
Gaming, Web Browsing или Photo Editing.
При Huey Pro те са заменени с технически
понятия, като настройки за стандартни
типове осветление и цифрови стойности
на гамата, които могат да се комбинират по
желание на потребителя. Индивидуалните
профили могат да се назовават с имена и
да се съхраняват от потребителя.
Версия Pro коригира яркостта и контраста както на CRT, така и на LCD дисплеи,
докато стандартната версия не може да
прави това с LCD. Освен това получавате
поддръжка за повече от един монитор и
по-развита помощна справка.
Като се има предвид, че Huey Pro е
относително дребен софтуерен ъпгрейд
на Huey, близо 50-процентното покачване
на цената изглежда твърде много, но потребителите с LCD ще спечелят от добавените възможности за корекция — особено
ако използват аналогови VGA кабели.
Пол Монктън

РЕЗЮМЕ
За информация: www.pantone.com
Изисквания: CRT, LCD или лаптоп • USB
порт • Windows 2000/XP/Vista • Mac OS X 10.3
Предимства: Много лесен за използване,
постоянна корекция според околното осветление
Недостатъци: Софтуерът си е останал сравнително елементарен; цената е висока за
добавените нови възможности
Заключение: Скромен ъпгрейд спрямо
предишната версия, но е лесен за употреба и
работи с LCD монитори
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Linksys WIP320 iPhone*
Симпатичен Skype телефон за безжични мрежи 802.11b/g

S

kype е чудесна безплатна услуга за
безплатни телефонни разговори
през Интернет, но ако я ползвате
ежедневно, струва си да направите една
малка инвестиция в специализиран хардуерен телефон, вместо стандартните компютърни слушалки с микрофон, които ви
оковават към компютъра.
Преди няколко месеца ви представихме един безжичен Skype телефон на
Linksys — модела CIT400. Той обаче работи
по стандартa за радиотелефония DECT. За
разлика от него WIP320, за който ще говорим по-надолу, е пълноценно безжично
мрежово устройство за 802.11g (WirelessG) мрежи. Достатъчно е да имате безжична мрежа, свързана към Интернет, и
ще можете да бърборите безплатно с цял
свят, лежейки на дивана у дома или разхождайки се из стаите на офиса.
Linksys е подразделение на Cisco
Systems и известен производител на
телефонен, безжичен и мрежов хардуер
за крайни потребители и организации.
WIP320 iPhone е един от последните им
Voice over IP (VoIP) продукти, който на
пръв поглед прилича на обикновен зализан мобилен телефон — с 1,8-инчов цветен TFT екран и познатите цифрови и функционални клавиши. Но вместо да се свързва към клетъчната мрежа на мобилните
оператори, този Linksys iPhone използва
безжична мрежа по технологията 802.11b/
g, каквато вече има в много офиси, домове
и на обществени места, и осъществява
обажданията с помощта на услугата VoIP
телефония Skype.
WIP320 iPhone идва с готово инсталирано приложение за Skype и позволява

на потребителя да говори безплатно (с
други потребители на Skype) или по доста
ниски тарифи (с абонати на фиксираните
и мобилни мрежи), като гласовите данни
се предават в Интернет през точката за
безжичен достъп, към която се е свързал
телефонът.
Има възможност да се работи онлайн
със списъка с контакти в Skype, така че
потребителят може лесно да намери и
да се свърже със своите Skype-приятели.
WIP320 поддържа и платените разширени
Skype услуги SkypeOut, SkypeIn и Skype
Voicemail — съответно обаждане към/от
традиционна телефонна мрежа и гласова
поща.
Телефонът е с размери само 45 х 118 х
20 милиметра и тежи само 100 грама заедно с презареждаемата батерия. Много
удобно е, че батерията се зарежда от стандартен USB порт, какъвто има от едната
страна на телефона. Това позволява да не
мислите постоянно за зарядно устройство, въпреки че в комплекта е включено и
такова.
По време на работа телефонът показва
информация за звънящия абонат. Полезна
функция е бутонът Mute за пауза на разговора, който заглушава временно микрофона, за да не чува отсрещният абонат
вашите реплики в стаята. Ако пък искате
всички присъстващи в стаята да участват в разговора, на ваше разположение
е функцията спикерфон. Има и гнездо за
слушалки с микрофон („хендсфри“).
Използването на четирипосочния
джойстик за навигация из менютата понякога е малко тромаво, но за щастие не се
налага често. С телефона се борави много

леко и удобно. Можете да преглеждате
историята на обажданията, да сменяте
статуса си, да добавяте и премахвате контакти, както и да задавате различни рингтонове за контактите.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
За информация: www.linksys.com
Минимални изисквания: безжична мрежа с DHCP сървър • интернет-връзка • активирана VoIP услуга
Характеристики: мрежови стандарти 802.11b/g • честотен диапазон
2,4 GHz • излъчвана мощност 12,5 dBm и 16,6 dBm (за 802.11b и g) •
обхват 200 м на открито, 75 м в помещение с вградената антена •
порт USB 1.1 • стандартен 2,5-мм четирисегментен жак за слушалки с
микрофон • дисплей 1,8 инча (128х160); 65K цвята • памет 32 MB Flash
+ 32 MB SDRAM • мрежови протоколи TCP/UDP/IP, IPv4, DNS, SDP, ARP,
ICMP, DHCP Client, Static IP, PPPoE • 45 x 118 x 20 мм • 100 г
Предимства: Говорите безплатно с цял свят, без да се обвързвате с
компютър; опростен интерфейс; съвременен дизайн
Недостатъци: Добавянето на нова Skype услуга (като SkypeOut) все
пак става с компютър
Заключение: Чудесно устройство за всички, които ползват Skype и
имат безжичен достъп до Интернет

* iPhone е търговска марка на Cisco, която няма връзка с продукта Apple iPhone и е регистрирана преди неговата поява
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Packard Bell Maestro 220wdv
Дисплей с много интерфейси, който изглежда достатъчно добър
и за дома, и за офиса

M

aestro 220wdv е със солидна конструкция, но и с усет за добрия
дизайн. Струва малко повече от
бюджетните 22-инчови модели, но и изглежда по-интелигентен от тях, с подходяща за дома, подобна на телевизор външност и впечатляващо качество на корпуса.
Черната рамка обгражда лъскавия
екран, който показва много наситени
черни тонове и придава на целия монитор по-скъп облик. Стойката, въпреки че
позволява само наклон напред-назад, е
метална, а не пластмасова, и е съставена
от стремителни сребристи дъги. Липсва
обаче приспособление за придържане на
кабелите, така че те остават да висят от
долния край на дисплея.
Пет контролни бутона, разположени в
центъра, позволяват достъп до екранното меню, директен контрол на силата на
звука от вградените високоговорители и
автонастройка с едно докосване при аналогова връзка. Можете да превключвате
между входовете, които са три — един
DVI-D и два VGA конектора.

С физическа разделителна способност 1680 х 1050, контраст 700:1, яркост
300 кд/м2 и време за реакция 5 мс,
Maestro 220wdv има почти същите характеристики като всеки друг излязъл наскоро 22-инчов широкоекранен дисплей.
Нашият лабораторен тест показа представяне малко над средното. Текстът беше
четлив, а видеото изглеждаше естествено, което прави монитора добър избор
за дома, където може да се ползва в
мултимедийна система, а към допълнителния вход евентуално да се включи
игрова конзола.
Има няколко подобни модела, които
се продават по-евтино от Maestro 220wdv,
но те нямат трети вход и дизайнерска външност. Има и алтернативи, които
предлагат богати функции, а често и тригодишна гаранция, което е две години
повече от гаранцията на Packard Bell.
Затова има смисъл да надникнете и при
конкуренцията, преди да купувате.

Пол Монктън

РЕЗЮМЕ
За информация: www.packardbell.co.uk
Характеристики: 22-инчова широкоекранна
(16:10) TN матрица • физическа разделителна
способност 1680 х 1050 • яркост 300 кд/м2 •
контраст 700:1 • време за реакция 5 мс • два
VGA конектора • един DVI конектор • матрица
Class-2 • 524 x 210 x 404 мм • 5,5 кг • гаранция 1 г.
Предимства: Качествен корпус; три входа
Недостатъци: Цена; няма регулиране на
височината; няма държач на кабелите; едногодишна гаранция
Заключение: Добре изглеждащ дисплей, но
цената му е във високия край на 22-инчовия
сегмент
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