PREDSTAVITEV

Uživajmo poletje s prenosnimi
LCD TV sprejemniki
..Krmiljenje naprave izvajamo preko samega zaslona ali priloženega
daljinskega upravljalca, uporabimo pa ga lahko v različne namene:
TV, video nadzor, GPS, igranje iger..
V poletnih mesecih smo ljudje nekoliko
bolj mobilni kot v preostalem delu leta,
zato nam bo na dopustu marsikdaj prav
prišel prenosni TV sprejemnik. Ponudba
tovrstnih aparatov je sedaj že ogromna,
vse bolj pa se uveljavljajo tudi LCD prenosni TV sprejemniki. V tokratni predstavitvi si bomo zato ogledali dva prenosna
LCD TV sprejemnika podjetja Jaga, ki
nam lahko v poletnih večerih ob morju
popestrita lenarjenje.

Jaga V710
Prvi
izmed
tokrat predstavljenih prenosnih
TV sprejemnikov je model z
oznako V710.
Gre za prenosni
TV sprejemnik z
vgrajenim LCD zaslonom, katerega diagonala meri 7 palcev. Zaslon s svetilnostjo
300 cd/m 2 nam bo TV signal posredoval
v ločljivosti 1.440*234 točk. Vse funkcije sprejemnika lahko nadziramo preko
samega zaslona (OSD funkcija) ali preko
priloženega daljinskega upravljalnika.
Prenosni LCD TV sprejemnik V710 ima
vgrajeno zunanjo anteno, prav tako pa
lahko nanj priključimo tudi običajno anteno ali kabelski TV priključek. Seveda
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lahko preko AV povezave na sprejemnik
priključimo tudi domačo video kamero
ali kamero za video nadzor. Tako lahko
LCD TV sprejemnik V710 podobno kot
klasični televizor uporabimo kot TV sprejemnik, za ogled DVD filmov ali igranje
iger. Njegova mobilnost in priročnost
pa ga naredita idealnega sopotnika in
pomočnika tudi kot GPS prikazovalnik,
lahko ga uporabimo tudi za nadzor
vzvratne vožnje v avtomobilu. Majhna
velikost, teža in različne vrste napajanja
nam omogočajo, da sprejemnik nesemo s
seboj skoraj kamorkoli. Prenosni LCD TV
sprejemnik V710 lahko napajamo preko
avtomobilskega napajanja DC 12 V, preko
AC napajanja 100~240 V ali s pomočjo
desetih AA baterij. Velikost naprave
znaša 19*13*5 cm, ob nakupu pa poleg
samega sprejemnika prejmemo še vse
priključke in kable, daljinski upravljalnik,
stojalo ter slušalke.

Jaga V830
Oglejmo si še drugi, nekoliko zmogljivejši
model V830, katerega diagonala meri 8
palcev. Ločljivost zaslona znaša 640*480
točk, njegova svetilnost pa je enaka kot pri
predhodniku, in sicer 300 cd/m2. Tako
kot pri modelu V710 lahko tudi pri tem TV
sprejemniku krmiljenje naprave izvajamo

preko samega zaslona ali priloženega
daljinskega upravljalca, tako kot predhodnika pa lahko tudi V830 uporabimo na več
načinov (TV,
video nadzor,
GPS, igranje
iger ...).
Zaslon podpira video
sisteme
PAL/NTSC/
SECAM, v njegovem pomnilniku pa je
prostora za shranjevanje 135 televizijskih kanalov. Vidni kot zaslona znaša
100 stopinj vertikalno in 120 horizontalno, kljub velikosti 25*17*4 cm pa znaša
teža naprave komaj kilogram. Prenosni
LCD TV sprejemnik V830 se ponaša z
vmesniki S-Video, AV in Antena DIN,
napajanje pa lahko tako kot pri predhodniku vršimo preko avtomobilskega
napajanja (DC 12V) ali fiksnega električnega omrežja.
Kaj dodati v zaključku? Prenosni LCD TV
sprejemniki podjetja Jaga nas ne bodo
razočarali, saj kljub svoji majhnosti in
kompaktnosti ponujajo veliko. Za več informacij o dobavljivosti in nakupu omenjenih
produktov pa se bomo obrnili na podjetje
Techtrade iz Trzina, ki je tudi uradni uvoznik
za izdelke podjetja Jaga.
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