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Multimedija vedno in povsod
..Tajvanski proizvajalec PQI je v naših logih bolj poznan po
kvalitetnih pomnilniških modulih ter pomnilniških karticah, a
imajo v svoji pestri ponudbi še sila veliko zanimivih izdelkov..
Tokrat je našo pozornost pritegnil vsestranski prenosni multimedijski predvajalnik
in snemalnik, ki sliši na ime mPack P800.
V lično oblikovanem ohišju kompaktnih
dimenzij (15*8*2,5 cm) se namreč skriva
pravcati mali tehnološki čudež. Še najmanj
krivice mu bomo naredili, če ga označimo
za prenosni multimedijski računalnik, saj
naprava premore dovolj procesne moči, da
na kristalno čistem LCD zaslonu z diagonalo
9 centimetrov tekoče predvaja kompresirane
video posnetke v formatih MPEG4 (DivX ali
XviD), WMV9 pa tudi AC3 prostorski zvočni
zapis ji ne povzroča nikakršnih težav. Seveda
gladko opravi tudi s starejšimi oblikami video
zapisa kot so MPEG 1 in 2 ter ASF.
PQI mPack P800 je dodobra založen z
različnimi vhodi in izhodi, tako lahko z njim
video in audio vsebine predvajamo na skorajda vsaki napravi - televizorju, projektorju,
glasbenem stolpu … Seveda lahko iz teh
virov tudi snemamo - lahko nam služi kot
videorekorder ali pa diktafon, tudi vloga
osebnega organizatorja mu ni tuja. V primeru, da v bližini nimamo nobenega večjega
zaslona, si lahko film ali slike ogledamo kar
na vgrajenem LCD zaslonu, katerega ločlji-
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vost znaša 320*240 točk. Ima
pa mPack tudi izredno močno
Li-Ionsko baterijo, ki mu zagotavlja do 4 ure in pol predvajanja video vsebin,
če pa bomo z njim poslušali glasbo (mp3,
WMA, OGG, AAC, WAV …), mimogrede,
naprava premore tudi radijski sprejemnik,
se obdobje avtonomije podaljša na zavidljivih 10 ur. Za nameček je napravi priložen še
infrardeč daljinski upravljalnik za enostavno
upravljanje, "krmilni mehanizem" pa se nahaja tudi na kvalitetnih slušalkah, ki so prav
tako priložene. Kupec v paketu prejme tudi
torbico za prenašanje naprave, v katero
lahko spravi vso dodatno opremo.
Ker je enostavno prenosljiv (tehta vsega
350 gramov), nam PQI mPack lahko služi
kot terenski bralnik pomnilniških kartic, saj
ima vgrajen mehanizem za branje kartic
tipa Compact Flash, s posebnim dodatkom pa je moč prebrati tudi podatke/slike
na karticah tipa Memory Stick, Secure
Digital, MultiMediaCard ter SmartMedia.
Slike si lahko takoj tudi ogledamo - podprti
formati so JPEG, GIF, BMP ter kopica RAW
formatov zapisa. Tudi za vsakdanja opravila
je poskrbljeno - naprava premore poleg ure

tudi koledar in adresar,
vgrajenih pa ima tudi nekaj iger za krajšanje
časa na potovanjih.
PQI mPack je na voljo v treh različicah, ki se
med seboj razlikujejo le po kapaciteti vgrajenega trdega diska. Pri najcenejši različici
je prostora na disku 30 GB, dražji model,
ki ga cenijo na 139 tolarskih tisočakov,
premore 10 gigabajtov več, najdražji model
pa se ponaša s kar 80-GB vgrajenim trdim
diskom. Povezava z osebnim ali prenosnim
računalnikom se vrši preko hitrega USB
2.0 vmesnika. PQI-jev multimedijski čudež
prodaja podjetje Mixi Foto Video iz Žiri.
Dodatne informacije nudijo na telefonski
številki 04/510 40 50, velja pa obiskati
tudi njihovo spletno stran www.mixi.tv, ki
je še posebej dobro založena z vsem, kar
potrebujemo za digitalno fotografijo. (P.R.)
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