PREDSTAVITEV

mTrix – predvajalnik in pol
..Večnamenskost, prenosnost, majhnost in
enostavna uporaba so gesla novega PQI-jevega
prenosnega multimedijskega predvajalnika mTrix..
Tokrat je našo pozornost zopet pritegnilo podjetje PQI, in sicer z
novo paleto prenosnih multimedijskih predvajalnikov. Predstavili smo
vam že prestižni PQI mPack P800, pravi mali prenosni multimedijski
računalnik, dobitnik laskave nagrade Innovations 2005. Zdaj na naš
trg prihaja še njegov “mlajši brat”. Ta sliši na ime mTrix, namenjen
pa je še širšemu krogu uporabnikov. mTrix je žepna napravica, v
velikosti “ženske pudrnice” (7*7*2,6 cm). Predvajati zna tako video
posnetke kompresirane v formatih MPEG4 (DivX), AVI ter MOV,
kot tudi zvočne zapise MP3, CBR/VBR, WMA in WAV, vse pa je
lepo vidno na 2-palčnem LCD zaslonu, katerega ločljivost znaša
320*240 točk. Pohvalimo tudi izredno močno Li-Ionsko baterijo,
ki mu zagotavlja do tri ure in pol predvajanja video vsebin, če pa
bomo z njim poslušali glasbo, se obdobje avtonomije podaljša
na zavidljivih pet ur in pol. In to vse bo teži vsega 110 gramov!
“Krmilni mehanizem” se nahaja na sami napravi, pa tudi na
priloženih kakovostnih slušalkah. V osnovni paket so priložili tudi
CD s programsko opremo in gonilniki, AC/DC adapter, USB kabel,
baterijo in zaščitno torbico.

Zelo tankemu predvajalniku z atraktivnim izgledom se je težko upreti
in ga enostavno morate imeti. Predvajalnik ima vgrajen notranji
pomnilnik velikosti 32MB ter čitalnik pomnilniških kartic SD/MMC/
Intelligent Stick. mTrix lahko preko teh medijev pregleduje, prikazuje,
predvaja in shranjuje JPEG fotografije. Kapaciteto lahko kaj hitro
razširimo z uporabo SD ali MMC pomnilniških kartic. Povezava z
osebnim ali prenosnim računalnikom se vrši preko hitrega USB 2.0
vmesnika, preko katerega lahko napravo tudi polnimo.
Omembe vreden je tudi Avdio/
Video izhod, saj si lahko vsebine
ogledujete tudi na vašem domačem
televizijskem sprejemniku.
Prednost, ki mTrix loči od ostalih
MP3 predvajalnikov pa je tudi v
izjemni kakovosti zvoka z vgrajenim
izenačevalnikom (equalizer).
PQIjev mulimedijski čudež prodaja
in distribuira podjetje Mixi Foto
Video iz Žirov, kjer zanj zahtevajo
slabih 45 tisočakov. 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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