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PREDSTAVITEV

Popcorn Hour A-200 in Popcorn Hour C-200

Kokica za vsa čutila

..Si želite na enostaven način brez miške in tipkovnice ogledati filme in slike visoke ločljivosti, ki jih imate shranjene na računalniku ali
disku? Ponujamo vam rešitev!..

Informacijska tehnologija je v zadnjih desetletjih doživela popoln preobrat, trend pa se z nespremenjeno hitrostjo nadaljuje. Prav nič
drugače ni, ko govorimo o medijskih predvajalnikih, ki so v zadnjem
desetletju doživeli pravo revolucijo. Predpotopni videorekorder je zamenjal t. i. multimedijski predvajalnik. Majhna škatlica, ki je opremljena z zmogljivim procesorjem, predvaja visokoločljive vsebine in se tudi priključi v medmrežje in svetovni splet. Tem sodobnim multimedijskim napravam so dodali še funkcije medijskega strežnika in tako na trg
ponudili t. i. Networked Media Tank (v nadaljevanju NMT).

NMT omogoča enostavno predvajanje video in avdio datotek shranjenih na disku. Omogoča predvajanje najljubšega filma shranjenega
na lokalnem omrežju brez uporabe tipkovnice in miške. Je aparat, ki
združuje funkcije hišnega računalnika, medijskega strežnika in medijskega predvajalnika. Na uporabniku prijazen način omogoča predvajanje in shranjevanje video in avdio vsebin visokoločljive kakovosti kar
na vašem domačem TV zaslonu. Povežemo ga lahko tudi v mrežo z
drugimi napravami in tako tudi dostopamo do svetovnega spleta in
spletnih portalov kot so Google, Revision 3, Videocast, CNET TV ... ter
ostalih spletnih portalov, tudi tistih preko katerih lahko uporabnik
sname želeni film ali glasbo in jo nato predvaja za domačo uporabo.
Podjetje Archus.si v svoji spletni trgovini ponuja širok asortiman NMT

izdelkov, med katerimi sta najbolj priljubljena Popcorn Hour A-200 in
Popcorn Hour C-200.
Popcorn Hour A-200 in C-200 sta zasnovana na istem procesorju
SMP8643, kar jima zagotavlja dobro delovanje glede na tip in ločljivost
medijskega zapisa. Oba modela podpirata vrsto video nosilcev kot so
MPEG 1/2/4, AVI, WMV, MKV, MOV ter avdio nosilcev kot so AAC, MPEG
audio, WAV, WMA, FLAC, OGG. Oba modela sta v podpori in vmesniku
enakovredna, največja razlika je v ohišju. Popcorn Hour A-200 ima
manjše plastično ohišje, vgraditi je možno le trdi disk, ostale komponente se dodaja kot zunanje enote preko USB vrat. Večji brat C-200 ima
večje kovinsko ohišje, ki je podobno A/V komponenti, kar omogoča,
da se komponente kot so trdi disk, optična enota, Wi-Fi adapter dodajo kot notranje komponente. S tem se izognemo odvečnih kablov in
dodatnih komponent v okolici NMT naprave.
Oba modela lahko priklopimo na TV zaslon in/ali video komponento
preko različnih vhodov; HDMI, komponentni, kompozitni ali S-Video
vhod ter Stereo Analog Audio, S/PDIF Optical ali Coaxial Digital Audio
vhod. Napravo lahko priključimo v domače omrežje z Ethernet vhodom ali brezžično z Wi-Fi adapterjem. Popcorn Hour C-200 ima radijsko voden daljinski upravljalnik za razliko od A-200, ki uporablja
infrardeči vmesnik. Vendar si kupec lahko pri aparatu C-200 po želji
dokupi IR vmesnik (IRK-200). C-200 se lahko pohvali tudi z LCD
zaslonom, ki nam prikazuje informacije o stanju menija ter trenutno
datoteko, ki se predvaja. Zaradi vsega zgoraj opisanega je A-200 namenjen nekoliko manj zahtevnim, C-200 pa bolj zahtevnim
uporabnikom.

Razvoj multimedijskih naprav med drugim omogoča tudi dvig
kvalitete preživljanje prostega časa, obenem pa nekaterim uporabnikom, ki niso dobro podkovani v uporabi tovrstnih proizvodov, lahko
povzroči vrsto preglavic z uporabo. Podjetje Archus.si zato ponuja dodatno storitev in sicer nakup izdelka z že vgrajenim trdim diskom, posodobljenim z vsemi zadnjimi posodobitvami in tako pripravljenim, da
lahko kupec takoj ob prejemu, začne z uporabo naprave.
Podjetje Archus.si vsakemu kupcu ob nakupu izdelka podari še posebno
slano presenečenje, ki opravičuje naslov tega članka. Prepričajte se sami
in naročite svojo kokico za vsa čutila že danes na www.archus.si.  (P.R.)
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