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PREDSTAVITEV

Mede8er

Multimedijski predvajalniki Mede8er
..3D združljivi multimedijski predvajalniki z odličnimi lastnostmi in s posebno obliko..

Najnovejša družina multimedijskih predvajalnikov proizvajalca Sanji Electronic je ustvarjena
za zahtevnejše medijske uporabnike in je namenjena predvajanju multimedijskih vsebin z
USB-naprav, interneta ali lokalnega omrežja.
Družino X3D sestavljajo trije modeli Mede8er:
MED600X3D, MED800X3D in MED1000X3D.
Vsem so skupne osnovne lastnosti programske
opreme in vmesnika ter dejstvo, da jih je
mogoče uporabljati na 2D in 3D TV-sprejemnikih, razlikujejo pa se v nekaterih detajlih glede
strojne opreme.
Multimedijski predvajalniki Mede8er družine
X3D reproducirajo večino video formatov, ki jih
boste našli na spletu. Popolnoma brez zatikanja
si boste lahko ogledali filme v formatu MKV –tudi najvišje ločljivosti. 3D-filme pa si boste lahko
ogledali v formatih 3D BD ISO, 3D BDMV mape
ali v MKV3D, ki je novi format za Side by Side in
Top and Bottom kodirane filme v okviru specifi-

kacij HDMI 1.4. Omenjeni standard za priklju
čevanje pa ni namenjen samo prenosu slikovnih
in zvočnih informacij, saj lahko hkrati prenašate
tudi podatke po protokolu Ethernet. Predvajalniki podpirajo tudi predvajanje internetnih vsebin. Direktno boste lahko dostopali do Youtube
XL streamingov, poženete pa lahko tudi interni
WebKit brskalnik in se sprehodite po internetnih
straneh. Za še bolj udobno deskanje si lahko dokupite tudi brezžično tipkovnico.

Izberite si svojega!
Uporabniška izkušnja in specifikacije so pri
vseh treh modelih bolj ali manj enake. Razlikujejo se po obliki ohišja. Najatraktivnejši je
MED1000X3D, ki je izdelan iz aluminija v obliki
letečega krožnika. Opremljeni so z naprednimi
tehnologijami, kot sta hiter gigabitni mrežni
priključek in dvojni USB 2.0 vmesnik za
priključitev zunanjih pomnilniških enot. V
model MED800X3D je mogoče vgraditi do 4 TB
velik trdi disk, medtem ko ima model
MED1000X3D poseben način vgradnje in-

»Ni nam znano, ali obstaja na
tržišču katerikoli Media Player s
podobnimi zmogljivostmi in vsaj
s približno tako ceno. MED1000X3D
podeljujemo zlato medaljo v kategoriji 3D multimedijskih predvajalnikov in prestižno nagrado HD Portala »Choice
of Professionals«, kar pomeni, da bomo ravno
ta model uporabljali kot referenco za nadaljnje
testiranje in oceno vseh drugih Media Playerjev.
Istočasno pa mu podeljujemo še nagrado za
Premium Dizajn, kar pomeni, da je postal prvi
multimedijski predvajalnik, ki je osvojil kar trojno nagrado.«


Jasmin Čustović, ustanovitelj, glavni



in odgovorni urednik HD Portala

ternega trdega diska. Xbay sistem omogoča
hitro in enostavno namestitev 3,5-palčnega
diska SATA do kapacitete 4 TB. S pritiskom na
gumb se odpre aluminijasti pokrov ohišja, disk
namestite na konektor in pokrov zaprete. Za
popolno izkušnjo 7.1-prostorskega zvoka lahko
HD zvočne podatke do vašega ojačevalnika
sedaj prenašate prek povezave HDMI.
Posebej velja omeniti tudi nov daljinski upravljalnik. Razporeditev tipk je nova in uporabniki
pravijo, da je bolj intuitivna kot pri prejšnjih
modelih. Nova je tudi osvetlitev tipk, ki je zelo
dobrodošla v temi ali pri uporabi 3D-očal.
Vse trenutno aktualne predvajalnike in dodatke
Mede8er lahko dobite pri domačem distributerju www.xenon-forte.si. 
(P.R.)
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