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ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Linksys KiSS 1600
Мрежов мултимедиен плеър, който чете DVD и поддържа High Definition и Wi-Fi

iSS 1600 на Linksys е приемник на
поточна мултимедия, който освен
това може да възпроизвежда DVD
дискове и е побран в компактна кутия с
огромен брой конектори на гърба.
Макар че основната му функция е да
възпроизвежда филми и музика, които
получава от компютър по кабелна или WiFi мрежа, KiSS 1600 е снабден и с USB2 порт
за четене от локален носител. А вграденият
DVD плеър ще помогне да намалите струпването на техника около телевизора.

K

га богат набор от изходни конектори:
HDMI 1.3, SCART-RGB, S-Video, компонентно и композитно видео. Що се отнася до
High Definition, KiSS 1600 поддържа форматите 720p и 1080i и може да мащабира
по-старите филми със стандартна резолюция до този размер, запазвайки великолепно качество на картината, особено
ако телевизорът е с Full-HD резолюция.
SCART-конекторът означава гарантирана поддръжка на по-стари телевизори, а
HDMI портът се използва за новите HD-

KiSS 1600 поддържа стандарта UPnP
(Universal Plug’n’Play), така че ако компютърът е с Windows Vista, не ви трябват никакъв друг софтуер — нужно е само да активирате функцията Windows Media Connect.
Въпреки това има смисъл да инсталирате и собствения софтуер PC-Link — още
повече, че става за секунди. PC-Link помага да каталогизирате и управлявате мултимедийните файлове, а ако сте с по-стара
версия на Windows — и да ги преглеждате
и избирате от KiSS 1600 с помощта на дистанционното управление.
Компактните размери и черно-златистият дизайн ще се впишат хармонично
във всеки шкаф с битова аудио- и видеотехника. Предният панел е строг и на него
има само два клавиша, вратичката на DVD
плеъра и качествен екран с регулируема
яркост.
Задната страна на плеъра предла-

Ready телевизори с висока разделителна способност. Linksys не са включили в
комплекта HDMI кабел, но в кутията ще
намерите компонентен и SCART кабели.
От изходите за звук има аналогов RCA, слушалки, S/PDIF и цифров коаксиален.
Плеърът е сертифициран за възпроизвеждане на файлове във формат DivX, но
освен тях поддържа MPEG-2 и MPEG- 4,
XviD, Nero Digital, H.264 и WMV, включително с висока разделителна способност.
Софтуерът в комплекта включва Nero
Recode, с който могат да се прекодират
и други видеоформати, неподдържани
директно. От звуковите формати освен
обичайните се възпроизвеждат Ogg Vorbis
и AAC-LC. Изобщо поддръжката на мултимедийни формати е най-пълната от всички
мултимедийни плеъри на днешния пазар.
Ако за достъп до мултимедията се
използва Wi-Fi мрежа (802.11g), пропуска-

телната способност е напълно достатъчна
за филми със стандартна резолюция. За
висококачествено HD видео обаче е подобре KiSS 1600 да се свърже към компютъра чрез по-бързата кабелна Ethernet
връзка. С KiSS 1600 могат да се разглеждат
снимки и да се слуша музика, макар видеото да е негово „главно“ предназначение.
Настройката на безжичните функции
не е съвсем интуитивна — например
KiSS 1600 не разбира автоматично какъв
тип криптиране се използва във вашата
мрежа. Преминете ли тази стъпка обаче,
по-нататъшното инсталиране на плеъра е
песен и той успешно се настанява между
вашия PC и телевизора.
В менюто има секция за онлайн-услуги,
която дава достъп до онлaйн-вестници от
цял свят, локални прогнози за времето и
малко игри. Могат да се слушат и огромен
брой интернет-радиостанции (над 3000 от
цял свят).
Интерфейсът e лесен за употреба, със
система от семпли йерархични менюта. Сравнително малко са настройките
за High Definition — може да се избере
само разделителната способност. Добрата
новина е, че фърмуерът се обновява през
Интернет, така че следващите му версии
може да донесат приятни изненади.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
Цена: 582 лв. без ДДС
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“,
www.comelsoft.com
Предимства: Огромен брой поддържани
формати; компактен; вграден DVD плеър
Недостатъци: HDMI кабелът се купува
отделно; няма уеб-браузър
Заключение: Идеална придобивка за всеки
притежател на голяма цифрова видео- и
аудиоколекция, особено ако в нея има HD
филми
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ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Creative Zen Stone
Плеър с микроразмери, конкурент на популярния iPod Shuffle

C

reative Zen Stone е новият микроMP3-плеър, предназначен да отхапе дял от пазара на iPod Shuffle.
Дисплеят му е пострадал в името на размерите, но плеърът се предлага в шест
различни цвята, с неизбежната гама аксесоари за него.
Както се очаква от подобен тип плеър,
употребата е съвсем лесна. Просто го
включвате към вашия PC с предвидения
къс mini-USB кабел и с влачене и пускане зареждате музикални файлове в него.
Прост четирипосочен бутон отпред ви
позволява да регулирате силата на звука,
да прескачате, търсите, паузирате и възпроизвеждате песни. Бутонът е достатъчно чувствителен, а релефният дизайн го
прави лесен за използване пипнешком. От
горната страна на устройството има плъзгащ превключвател, който добавя още
малко функционалност, като позволява да
се движите по колекцията си албум по
албум. Можете също да разбъркате реда
на възпроизвеждане — ценно допълнение за плеър от този тип.

Качеството на звука е добро. Силата е
достатъчна за слушане докато се
разхождате навън, а в кутията ще намерите чифт чудесни слушалки. Разбира се,
можете да ползвате Stone
и като преносим твърд
диск, като записвате на него
файлове и папки, а ако поискате да „рипнете“ компактдискове, можете да го вършите директно, ако
изтеглите от сайта на Creative едно малко
приложение, наречено Creative Media Lite,
което ще ви помогне да подредите и ID3
теговете.
Най-впечатляваща обаче е цената.
Вариантът с 1 GB в момента се предлага
за около половината от цената на iPod
Shuffle.
Свиренето може да продължи до
10 часа, което несъмнено е приемливо за
повечето потребители и съвсем малко отстъпва на iPod Shuffle. Интерфейсът miniUSB обаче е много по-удобен от обвързващата докинг-система на Shuffle.

Като цяло Zen Stone е евтин
и стилен MP3-плеър, извънредно
лесен за употреба.
Пол Лестър

РЕЗЮМЕ
Цена с ДДС: 85 лв.
За информация: www.plesio.bg
Характеристики: 1 GB флаш-памет • miniUSB • 10-часов живот на батерията • поддръжка на MP3 и WMA (включително с DRM) •
18 г • 53×13×35 мм
Предимства: Евтин; достъпен в различни
цветове; стандартен конектор
Недостатъци: Усещането за куха пластмаса,
което оставя корпусът, може да не допадне
на всеки
Заключение: Впечатляващ, с фантастично
съотношение функции/цена
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ХАРДУЕР

< МАЙСТОРЛЪК

Малка кутия, голяма картина
Избор на подходяща графична карта за нископрофилен High-Definition PC

В

ъзпроизвеждането на High-Definition (HD) видео вече е
днешното „приложение-убиец“ за PC. Двуформатните
битови плеъри за Blu-ray и HD-DVD все още са рядкост, а в Интернет места за поточно излъчване или изтегляне
на HD съдържание са твърде малко, но всичко това и много
повече можете да постигнете и с един единствен PC.
В предишните материали от рубрика „Хардуер“ ви разказахме как да оборудвате един мултимедиен PC за възпроизвеждане на Blu-ray и HD-DVD, като споменахме, че наличието
на графична карта с нужното хардуерно ускорение е жизненоважно за крайния резултат.
Декодирането на видеоформатите, които се използват в
HD-DVD и Blu-ray, изисква адекватна изчислителна мощ и
дори модерният процесор Core 2 Duo не може да се справи
без малко външна помощ. Затова, по същия начин, както
навремето в графичните чипсети се вграждаше MPEG-2 ускорение, за да помогне DVD декодирането, днешните графични
карти имат ускорение за тежкия формат H.264 AVC, който се
използва в много HD-DVD и Blu-ray заглавия.
Както ATI, така и NVIDIA от известно време поддържат
H.264 ускорение в своите графични чипсети: нужен ви е ATI

MSI NX7300GS е нископрофилна карта с H.264 ускорение и HDMI порт.
Чипсетът е по-бавен, отколкото при Sapphire, но пък има съвсем тихо безвентилаторно охлаждане

Radeon X1600 или по-нов, или GeForce 6600 GT или по-нов.
Въпросът обаче е кой производител на графика го прави подобре.
И, което е важно за собствениците на мултимедийни PC,
коя компания се справя по-добре с допълнителните ограничения и условия за мултимедийна PC система? Ако ви задово-
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