PREDSTAVITEV

Yamakawa navdušuje
..Nemški proizvajalec Yamakawa morda ni tako široko znan kot nekateri drugi proizvajalci zabavne
elektronike, toda poznavalci bodo kmalu pritrdili, da izdelki Yamakawa odstopajo od konkurence tako z vidika
oblikovanja kakor tudi funkcionalnosti, ki je razvidna že po nadpovprečnih možnostih povezovanja njihovih
DVD predvajalnikov in snemalnikov z drugimi prikazovalnimi in izvirnimi napravami..

Predvaja vse in povsod
Yamakawa DVD-335 (24.000 SIT) predvaja DVD video (in seveda MPEG4 3.11/4/5.
x; AVI; XviD), avdio CD in druge priljubljene
predstavnostne (medijske) formate, kot so
mp3, wma, jpeg, VCD in SVCD. Vrsta nosilca podatkov zanj ni nobena ovira, saj obvlada
vse oblike zapisljivih (R) in prepisljivih (RW)
CD in DVD medijev. Pet različnih video vmesnikov (kompozitni video, S-Video, SCART,
Component Video in VGA) jamči neovirano in
odlično povezljivost na različne prikazovalne
sisteme, kot so zasloni televizorjev, računalniški monitorji ali projekcijski sistemi.

Pri slednjih kakor tudi pri LCD in plazmatskih zaslonih pa bo zagotovo prišla do izraza odlična slika, zahvaljujoč tehnologiji
Progressive Scan, ki jo Yamakawin novinec
podpira. DVD-335 ima kot prvi DVD predvajalnik svojega cenovnega razreda vgrajen
tudi DTS zvočni dekoder, ki pri DVD filmih
z DTS zvočnim zapisom in najnovejših DTS
CD ploščah zagotavlja neprekosljiv zvok,
doslej dostopen le ob uporabi dodatnih in
dragih zunanjih dekoderjev DTS. Tu pa so
še funkcije Dolby PROlogic II, ki zagotavljajo razkošen šestkanalni zvok iz poljubnega
dvokanalnega stereo vira in večjezični programski vmesnik, tudi v slovenščini.

Za HDTV navdušence

DVD-375, ki je naprodaj za slabih 40 tisočakov, izpolnjuje najvišje zahteve glede oblike
in kakovosti. Pozornost pritegne že s svojim
aluminijastim sprednjim delom ohišja, za povezovanje pa skrbi pet različnih vrst priključkov podobno kot pri DVD-335, le da pri DVD375 namesto VGA najdemo vmesnik DVI-D
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za vrhunsko digitalno kakovost DVD slike
brez kakršnegakoli slabšanja kakovosti, kar
je sicer značilno za analogne izhode. Zlasti
pri predvajanju na projektorjih bodo zelo dobrodošle tudi funkcije povečanja (zoom) ter
nameščanja (positioning) in določanja velikosti slike, ki prav tako ne prizadenejo kakovosti
slike, poskrbljeno pa je tudi za vrhunski zvok.
DVD-375 podpira številne oblike glasbenih
in video zapisov, tudi MPEG-4 od različice
3.11 dalje in tehnologijo Progressive Scan,
ki je vstopnica za vrhunsko sliko na ustrezno
opremljenih prikazovalnih napravah. Grafični
prikazovalnik (display) modela DVD-375 med
predvajanjem datotek mp3 izpisuje podatke
iz oznak ID3, kar se istočasno prikazuje tudi
na povezanem zaslonu. DVD-375 obvlada
tudi glasbene datoteke wma in Ogg Vorbis
(ogg) in je seveda kos številnim nosilcem zapisa (CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R/RW,
DVD+R/RW). Pri podnapisih se seveda pravilno prikažejo tudi šumniki.

DVD snemalnik in
vsestranski predvajalnik

DVR-625 (59.990 SIT) ima številne bogate
in udobne možnosti programiranja, snemanja in urejanja že posnetih vsebin. Video lahko sprejema z vgrajenega TV sprejemnika, ki
ima več kot 180 nastavljivih kanalov in podpira sistem programiranja VPS.

visno določiti način snemanja in s tem tudi
kakovost (temu ustrezno se prilagodi tudi izpis razpoložljivega časa za snemanje). Kot
predvajalnik pa je DVR-625 pravi vseved,
saj predvaja tudi DVD-R/RW, DVD, CD in
CD-R/RW medije. Kot je za vse Yamakawa
izdelke značilno, tudi DVR-625 zagotavlja visoko kakovost predvajanega zvoka in slike z
uporabo naprednih tehnologij obdelave.

Snemalnik mp3, radijski
sprejemnik in diktafon

Yamakawa MR-200 256MB (30.990 SIT) je
predvsem predvajalnik in snemalnik datotek
mp3, vendar zmore veliko več, kot je moč
slutiti iz bežnega pogleda na njegove skromne dimenzije in komaj 42 gramov mase. MR200 je tudi UKV (FM) radijski sprejemnik, ki
zna sam poiskati radijske postaje, vendar pa
uporabnik lahko izkoristi kar 30 spominskih
mest za programe, ki so mu najbolj pri srcu.
To seveda pomeni, da
MR-200 zna snemati
mp3 datoteke različnih
kakovosti (bitrate) neposredno kar iz radijskega programa in ne zgolj
iz glasbenih stolpov prek
ustrezne kabelske povezave.
Toda to še ni vse: MR-200 ima
tudi lasten mikrofon, kar pomeni, da lahko deluje kot diktafon in
da poleg mp3 datotek lahko snemamo tudi analogen zvok.
(P.R.)
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To pa je le začetek, saj ima DVR-625 številne druge vhode, kot so DV vmesnik za video
kamere (camcoder), USB, SCART, S-Video,
Video in stereo avdio. Ne manjka niti izhodov,
kar zagotavlja povezljivost z raznovrstnimi napravami. Z izbiro enega izmed štirih snemalnih načinov je na običajen disk DVD+R/RW
mogoče posneti 6,5 ur programa, za vsako
posamezno snemanje pa je mogoče neod-
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