Bemutatók

Sennheiser PXC 310BT

HDI Dune HD Base 3.0
Acer Aspire TimelineX 4820TG

Notebook

Acer Aspire
TimelineX 4820TG
Ár/érték: jó
info: www.acer.hu
Tájékoztató Ár: 240 000 Ft

jó

műszaki adatok
CPU/Memória: Core i5-430M (2,27 MHz)/4 GB
Grafika: AMD Mobility Radeon HD 5650
Képernyő (méret/felbontás): 14,0”/1366×768 pixel
Merevlemez: 640 GB HDD
Optikai meghajtó: DVD SuperMulti
Csatlakozók: 4× USB 2.0, HDMI, D-Sub, WLAN, Bluetooth,
Ethernet, hangcsatlakozók, kártyaolvasó
Méretek, tömeg: 342×245×26 mm, 2,21 kg

X-generáció: Az Intel új proces�szorgenerációjával párhuzamosan megérkeztek az Acer Timeline
szériájának új tagjai is, amelyek
már a Nehalem magos Core iX
processzorokra épülnek – ám
egyelőre még nem az alacsony
fogyasztású UM változatokra, ami
miatt az előző széria üzemidejét
nem is érik el. A tesztünkben szereplő gép a TimelineX 14”-es kijelzővel szerelt változata, ráadásul az egyik leggyorsabb is, köszönhetően a dedikált Mobility
Radeon HD 5650 GPU-nak, amel�lyel akár még 3D-s játékokat is
játszhatunk. Maga a noteszgép az
eddigi szériához hasonlóan igen
vékony, mindössze 25 mm-es, tömege viszont valamivel nagyobb,
mint elődjéé volt: 2,2 kg. Összerakása jó, és hűtése is viszonylag
halk – kijelzője viszont a szükségesnél jobban tükröződik, így néha nehezen olvasható.
Röviden R Az ultrahordozható
Timeline széria második kiadása,
nagyobb teljesítménnyel.
Alternatíva R Aki hosszabb üzemidőt szeretne, várja meg az UM
processzoros változatokat.
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Médialejátszó

HDI Dune HD Base 3.0
ha van ilyen sávszélességre igény.
A filmek, zenék és képek lejátszása mellett némi ügyeskedéssel inkiváló
ternetes rádiók vételére is képes,
valamint rendelkezik FTP és
műszaki adatok
Lejátszható videoformátumok/kodekek: H.264,
bittorrent klienssel is. KezelőfelüMPEG1/2/4, MKV, AVC, WMV9, RMV, MOV, VOB, IFO, TS,
lete könnyen áttekinthető és még
AVI, MPG, ISO, TS, M2TS, MPG, DivX/XviD stb.
Lejátszható audiokodekek: MP3, OGG, FLAC, Dolby, DTS, testre is szabható, a mellékelt távWMA, WAV
irányító viszont sajnos nem világít
Külső meghajtó/kártyaolvasó: Igen/Nem
a sötétben – ez egy ilyen felhaszHálózati csatlakozók: Gigabites Ethernet, opcionális WiFi
nálásra tervezett eszköznél bos�Méretek: 430×265×50 mm
szantó hiányosság lehet.
A csatlakozók tekintetében
Moziközpont: Bár ma már egész nagyon jól felszerelt a Dune, képolcsón is kaphatunk hálózati mé- jel szempontjából egyedül a ma
dialejátszókat, ezek teljesítménye már szinte senkinek sem kellő
sokszor hagy kívánnivalót maga S-Video hiányzik róla, míg a hanután – vagy nem tudnak lejátszani gok esetében még 7.1-es analóg
bizonyos formátumokat, vagy az kimenetet is elhelyeztek rajta,
átlagnál nagyobb bitrátával tömö- így külső erősítővel dekóderként
rített filmek dekódolásába törik is működik.
bele a bicskájuk. A HDI Dune HD
Bár a készülék a hálózaton
Base 3.0 azonban nem tartozik megosztott tartalmak lejátszásáezek közé: itt egy minden ízében ra készült, belső merevlemezzel
felsőkategóriás eszközről van szó, is felszerelhető (sőt, ez melegen
ám ezt az ára is tükrözi, hiszen há- ajánlott is ahhoz, hogy minden
romszor annyiba kerül, mint a leg- funkcióját kihasználhassuk). Ez
olcsóbb modellek.
nem igényel bonyolult szerelést,
De hogy mit kapunk a pénzün- a 3,5”-es SATA HDD-t ugyanis
kért? Először is a készülék úgy egyszerűen csak be kell csúsztatnéz ki, mint egy normál DVD- vagy nunk a számára kialakított fiókba
Blu-ray lejátszó, így tökéletesen elöl, középen (ahol a „közönséillik meglévő szórakoztató-elekt- ges” lejátszóknál a lemezfiók lenronikai eszközeink közé. Másod- ne). További külső tárolók számászor igen nehéz lenne olyan filmet ra USB és eSATA csatlakozó áll
vagy zenét találnunk, amit ez a rendelkezésre, ezekkel egyébként
berendezés nem játszik le, mert optikai meghajtó (CD/DVD/Blugyakorlatilag mindenféle kodeket ray) is csatlakoztatható hozzá.
és konténerformátumot ismer
(amit nem, azzal nem valószínű, Röviden R Nagy teljesítményű és
hogy mi találkozni fogunk, hacsak sokat tudó hálózati médialejátnem készítünk ilyet direkt), a 667 szó, meglehetősen borsos áron.
MHz-es SigmaDesigns SMP8643as processzor teljesítménye pedig Alternatíva R Jóval olcsóbb, de
elég az akár 90 Mbps-os H.264-es hasonló tudású a Popcorn Hour
MKV fájlok dekódolására is - már A-200-as hálózati médialejátszó.
Ár/érték: közepes
info: www.dunehd.hu
Tájékoztató Ár: 89 875 Ft

Fejhallgató

Sennheiser PXC
310BT
Ár/érték: közepes
info: www.audiopartner.hu
Tájékoztató Ár: 75 000 Ft

jó

műszaki adatok
Kivitel: zárt
Összecsukható: Igen
Zajcsillapítás: Aktív
Tápellátás: beépített Li-ion
Csatlakozó: standard 1/8”-os jack
Tartozékok: 1/8-1/4-es adapter, repülőgépes adapter,
hordtáska
Tömeg: 240 gramm

Ellenhullám: Busz, vonat, repülő,
autó – az állandó motorzúgás egy
idő után nemcsak idegesítő, de a
zenehallgatást is lehetetlenné teszi. Ilyen esetekben vagy a hallójáratunkba dugható fülhallgatót
használunk (amit egyesek rendkívül kényelmetlennek találnak),
vagy vásárolunk egy aktív zajszűrővel ellátott változatot. Ilyen a
Sennheiser 310BT-je is, amely egy
apró mikrofon segítségével veszi
a külső zajokat, hogy aztán a
Noise Guard 2.0 megfelelő ellenfázisú hangot generálva kiolthassa azokat. A végeredmény egy
meglepően erős (23 dB-es) zajcsillapítás, így még közlekedési
eszközökön sem kell felhangosítanunk a zenét. A füles másik érdekessége a hifi hangminőség átvitelére képes aptX Bluetooth-os
hangátviteli rendszer támogatása
- de persze normál 3,5 mm-es jack
kábelt is kapunk hozzá.
Röviden R Csúcskategóriás, aktív
zajszűrős és Bluetooth adapterrel
rendelkező fülhallgató.
Alternatíva R Akinek nem kell a
Bluetooth, rögtön 21 ezer forintot
spórolhat a „sima” PXC 310-zel.

