PREDSTAVITEV

Inovativni produkti
podjetja RBT Technology
..Pri podjetju RBT Technology so za nas pripravili pestro ponudbo
najrazličnejših produktov, med katerimi najdemo res inovativne izdelke..
Pri podjetju RBT Technology so za nas pripravili pestro ponudbo najrazličnejših produktov,
med katerimi najdemo res inovativne izdelke.
Gre sicer za nekoliko manj poznano podjetje,
ki pa preseneča z inovativnostjo, kvaliteto in
uporabnostjo, zato si bomo nekatere med
njimi ogledali v tokratni predstavitvi.

XX movie4 - Multimedijski
predvajalnik in prenosni
disk v enem

Produkt XX movie4 v sebi združuje vse pozitivne lastnosti prenosnega ohišja za 2,5palčne diske obenem pa ima še to dobro
lastnost, da lahko deluje kot predvajalnik
MPEG 1/2/4 in MP3 datotek. Napravo
lahko
enostavno
priključimo na TV,
projektor ali računalniški zaslon, ima pa
priložene vse kable,
ki jih potrebujemo
za povezavo. Med
njimi bomo našli
AV kabel, SCART
adapter, USB kabel, VGA kabel, adapter
za napajanje v avtomobilu in AC napajalni
adapter, paketu pa je priložen tudi daljinski
upravljalnik. Ohišje naprave je aluminijasto
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in tehta borih 120 gramov, njegove dimenzije
pa znašajo 14*8*1,7 cm. Prenos datotek se
vrši preko USB 2.0 vmesnika, XX movie4 pa
bo deloval v operacijskih sistemih Windows
98/ME/2000/XP, Mac OS in Linux.

XX-TravelMemory

Zanimiv hibrid je tudi novost, ki sliši na ime
XX-TravelMemory. Ta napravica v sebi združuje bralnik spominskih kartic 13-v-1 ter je
obenem priročna napravica za shranjevanje fotografij. Vanjo lahko namreč vstavimo
2,5-palčni trdi disk poljubne kapacitete,
nanj pa bomo lahko poleg ostalih podatkov
shranili tudi fotografije s pomnilniških
kartic CompactFlash I/II, Microdrive,
SecureDigital, Mini SecureDigital, MMC,
RS MMC, Magicstor, Memory Stick (MS/
MS Pro), MS Duo, MS Pro Duo ter XD. Za
napajanje naprave skrbi Li-Ionska baterija,
prav tako pa jo lahko priključimo tudi na
navadno električno omrežje. Baterija naj
bi zadoščala za dve uri avtonomije. Vanjo
je vgrajen tudi LCD zaslon, s pomočjo
katerega lahko enostavno nadzorujemo in
upravljamo z napravo. Za povezavo z računalnikom skrbi USB 2.0 vodilo. Naprava
brezhibno deluje s Toshiba, Fujitsu in
IBM (testirano le z 10 GB) trdimi diski, s
Samsung in Hitachi diski pa žal ne deluje.

XX Duet - Mobilni bralnik
pomnilniških kartic

V ponudbi podjetja RBT Tech ne manjka niti
pestra izbira čitalcev spominskih kartic, med
njimi tudi inovativen hibridni model XX-Duet.
Le-tega lahko uporabljamo tako kot prenosni
bralnik pomnilniških kartic, ali pa ga vstavimo v
namensko režo in postane stacionarni čitalec
spominskih kartic. Sposoben je prebrati kartice tipa CF I/II, Microdrive, SD, Mini SD, MMC,
RS MMC, Magicstor, Memory Stick (MS/MS
Pro), MS Duo, MS Pro Duo in XD kartice.
Odlikujeta ga enostavna uporaba in lahko
aluminijasto ohišje, za napajanje pa zadostuje
že USB vmesnik. Napravica bo brez težav delovala v operacijskih sistemih Windows in Mac
OS, brez težav pa jo bomo spravili tudi v žep,
saj njene mere znašajo le 7*6*1,5 cm.
Pri podjetju RBT Technology so z omenjenimi produkti prisluhnili željam marsikaterega
uporabnika, ki si je želel naprav podobnih
zmogljivosti. Ne gre dvomiti, da se bo tudi
v Sloveniji našlo precej uporabnikov, ki jim
bodo zgoraj opisane napravice zanimive. Za
več informacij o dobavljivosti in cenah omenjenih produktov pa se bomo obrnili na uradnega zastopnika podjetja RBT Technology v
Sloveniji podjetja Techtrade iz Trzina. (P. R.)

Junij 2005

