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PREDSTAVITEV

MULTIMEDIJSKI PREDVAJALNIK Mede8er MED500X

Mede8er
..Mede8er MED500X

je polnokrvni

HD

medijski predvajalnik, v notranjosti katerega utripa elektronsko srce

Realtekovega

visokointegriranega sistema-na-čipu RTD1073 DD+, zmogljive platforme za predvajanje medijskih vsebin visoke ločljivosti..

različnih glasbenih in slikovnih datotek. Če
želimo, lahko s tem prevajalnikom poslušamo
celo internetne radijske postaje in pri tem izbira
mo med 19-imi različnimi zvrstmi glasbe.
MED500X brez kakršnegakoli zaustavljanja pred
vaja tudi MKV Blu-ray datoteke pri katerih imajo
težave že računalniki z dvojedrnim procesorjem.

Popolni nakup

To platformo so pri proizvajalcu Sanji Electro
nics z uporabo svojega znanja in inovativnosti
nadgradili v končni izdelek, ki s svojo
dovršenostjo in uporabnostjo izstopa iz
povprečja med HD predvajalniki.

Popolni paket
Prvo prijetno presenečenje bo kupec tega izdel
ka doživel že ob odprtju paketa, v katerem bo
našel vse, kar je potrebno, da lahko začne pred
vajalnik takoj uporabljati; priložen je celo pri
konkurenci praviloma odsoten kabel HDMI.
Mede8er preseneča tudi s svojo privlačno
podobo, ki jo funkcionalno dopolnjujejo gumbi
za upravljanje na sprednji strani, kar je prava
redkost v svetu HD predvajalnikov. Podobna
zgodba se nadaljuje ob pogledu na število pri
ključkov, ki jih ta predvajalnik premore. Kup pri
ključkov bo zadovoljilo potrebe še tako zahtev
nih uporabnikov. Ti bodo zagotovo izkoristili
opcijsko vgradnjo 3,5-palčnega trdega diska, na
katerem je lahko kar do dveh terabajtov prosto
ra za hrambo podatkov. Trdi disk se običajno
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greje in povzroča vibracije, zato so v paketu
priloženi neoprenski podstavki za predvajalnik,
ki ima na zadnji strani vgrajen tudi ventilator za
odvajanje odvečne toplote. Ta ventilator je med
delovanjem presenetljivo tih in ga že z malo
večje razdalje sploh ni mogoče slišati. Le red
kokateri HD predvajalnik se lahko pohvali s tako
tihim sistemom hlajenja.

Šprinterski odziv
Čakali na izvedbo ukaza med uporabo tega
predvajalnika ne boste, saj je Mede8er odzivna
naprava, ki se odlikuje s hitrimi meniji in razbere
vsebino trdega diska v trenutku. Medijske da
toteke na vgrajenem trdem disku lahko s
pomočjo vgrajenega strežnika NAS posredu
jemo na druge predvajalnike Mede8er, če jih
imamo. Tudi medijske datoteke, ki jih hranimo na
računalniku, bomo brez težav predvajali s tem
HD predvajalnikom, če bosta računalnik in pred
vajalnik preko žične ali brezžične povezave po
vezana v skupno domače omrežje. Predvajanje
izbranega filma se običajno začne že naslednji
trenutek po pritisku na tipko daljinskega upravl
jalnika, med ogledom vsebine na zaslonu pa bo
mo imeli na voljo uporabo funkcij, kot so
povečanje slike, prilagajanje kakovosti prikaza
barv, spreminjanje hitrosti predvajanja, izbira
različnih zvočnih zapisov v filmu, premik na
poljubno mesto v filmu in prikaz podrobnih in
formacij o filmu. Še posebej dobra je podpora za
vgrajene ali dodatne podnapise, ki jim je mogoče
spremeniti barvo, položaj, pisavo, velikost in
časovno sinhronizacijo. Formata video zapisa, ki
ga Mede8er ne bi znal predvajati na svojem
računalniku, verjetno sploh ne boste našli, zelo
dobro pa je poskrbljeno tudi za predvajanje

Sanji Electronics dodaja v paket s predva
jalnikom tudi priročno torbico za prenašanje
naprave, zato bo najbrž potrebno kar potrditi
resničnost navedbe, da lahko z nakupom tega
predvajalnika uresničimo naša pričakovanja in
za povrh dobimo še nekaj dodatnih dobrot,
med katere bi lahko mirne duše uvrstili tudi ro
bustni daljinski upravljalnik, ki bi mu še najbolj
ustrezala oznaka »skoraj nezlomljiv«.
Mede8er MED500X si lahko omislimo za 159 eur
pri podjetju Xenon forte, d. o. o. (www.xenonforte.si/trgovina) za Wi-Fi USB adapter MED
10WF pa bo potrebno dodati še 29,99 eur. (P.R.)
Specifikacije:
Sistem-na-čipu: Realtek RTD1073-DD+
128MB SPI Flash - 128 MB DDR2 SDRAM
Podprti video formati: MKV, H.264, DVD
(VOB - IFO - ISO), DIVX, XVID, DAT, AVI, MPEG,
HD MPEG-2, TS, HD MPEG-4, SP, ASP, AVCD
(H.264), MTS, M2ts, WMV9, FLV, VC-1, Real
Networks (RM/RMVB) 8/9/10 do 720p
Podprti avdio formati: MP3, MP2, OGG Vor
bis, PCM, LPCM, AAC, RA, Dolby AC3
Passthrough, Dolby AC3 Downmix, DTS
Passthrough, DTS Downmix, FLAC, WAV,
WMA Standard, HD Audio, Dolby digital, Dol
by digital EX do 5.1, DTS digital Surround
Podprti slikovni formati: JPEG, BMP
Video izhod: NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p/24Hz
Priključki: HDMI 1.3, komponentni video
izhod, kompozitni video izhod, stereo RCA
avdio izhod, SD/Sony Pro Duo Card reža, S/
PDIF optični izhod, koaksialni digitalni RCA
izhod, 2 x USB host, 1 x USB slave, LAN, opcij
ski USB Wi-Fi
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