PREDSTAVITEV

Prenosni diski,
predvajalniki zvoka in še kaj
..Poleg lastnosti kot so LCD zaslon, pet načinov predvajanja glasbe
ter opcijski radijski sprejemnik je predvajalnik IXA333i tudi enostavno
nadgradljiv z dodatno SecureDigital kartico poljubne kapacitete..
Podjetje Mercury, ki ga v Sloveniji zastopa
Techtrade iz Ljubljane, se v zadnjem
času precej ukvarja z izdelavo majhnih,
a zmogljivih predvajalnikov zvoka. V
napravice, le nekoliko večje od USB
prenosnih diskov, so namreč spravili res
ogromno, zato je najbolje, da se odpravimo
k opisu dveh aktualnih modelov, ki slišita
na imeni IXA190i in IXA333i.

IXA190i

Najprej smo si ogledali model IXA190i.
Gre za podolgovat predvajalnik zvočnih datotek elegantne oblike. Na voljo je
v treh različicah, in sicer s 128, 256 ali
512 MB pomnilnika. Predvajati zna MP3
in WMA formate zapisa zvoka, informacije o predvajani skladbi
pa nam izpisuje na
vgrajeni LCD zaslon.
IXA190i
omogoča
nastavitev petih različnih
glasbenih načinov predvajanja
(Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz)
za enostavno prilagoditev zvoka poslušane glasbe. Napravica lahko deluje tudi
kot diktafon ter kot radijski sprejemnik (30
pomnilniških mest za postaje), seveda pa
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ne gre pozabiti njene uporabnosti kot
USB prenosni disk. IXA190i napaja navadna AA baterija, ki poskrbi za do deset
ur neprekinjenega delovanja.

IXA333i

Druga napravica z imenom IXA333i se
ponaša s 128 MB vgrajenega pomnilnika
ter prav tako podpira MP3 in WMA format
zvočnega zapisa. Vgrajeni mikrofon skrbi za
snemalne sposobnosti naprave, USB 2.0
priključek pa za enostaven in hiter prenos
vsebin med napravo in našim osebnim računalnikom. Poleg že pri prejšnjem modelu
omenjenih lastnosti kot so LCD zaslon, pet
načinov predvajanja glasbe (Jazz, Classic,
Pop, Rock, Normal) ter opcijski radijski
sprejemnik pa je IXA333i tudi zelo enostavno nadgradljiv. Njegove pomnilniške zmožnosti bomo namreč enostavno povečali z
dodatno SecureDigital kartico poljubne
kapacitete. IXA333i lahko priklopimo na
poljuben računalniški sistem, ki ima nameščen operacijski sistem Microsoft Windows
98 ali novejši. Poleg samega predvajalnika
kupec prejme še slušalke, USB kabel ter
zvočni (Line-In) kabel in seveda navodila za
uporabo.

Mega Memory USB
Watch

Za konec omenimo še zanimivo in elegantno uro, v kateri se v stilu Jamesa
Bonda skriva USB prenosni disk kapacitete 128 MB. Za priklop
ne potrebujemo nobenega dodatnega napajanja,
le USB vodilo, naprava
pa med drugim omogoča
tudi varnostno zaklepanje
podatkov z geslom ter je
združljiva s standardom
"Priklopi in poženi" (Plug & Play). Naša
USB ura bo delovala v vseh modernejših
operacijskih sistemih kot so MS Windows,
Linux ter MacOS.
Brez dvoma gre pri tokrat opisanih napravah za zanimive izdelke, ki si jih bo zaradi
kakovostnega delovanja in ugodne cene zaželel marsikdo. Kot smo omenili že v uvodu,
bomo omenjena predvajalnika zvočnih datotek in USB uro kot tudi druge produkte iz
Mercury-jevega ter Kobianovega prodajnega programa našli pri podjetju Techtrade iz
Ljubljane, kjer nam bodo odgovorili tudi na
vsa morebitna dodatna vprašanja.
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