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Computer doporučuje

[Jiří Kuruc] Od posledního testu multimediálních síťových
přehrávačů z Computeru 1/09 nezůstal tranzistor na tranzistoru. Schopnosti, které jsme dříve u vítězů oceňovali, dnes zvládají všichni bez mrknutí diody. Stále však platí, že své nemalé
peníze můžete utratit dobře, ale i nerozumně. To druhé se vám
ale po přečtení našeho testu nestane.
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ultimediální přehrávače nabízí
odpověď na otázku, jak svou domácí sbírku ﬁlmů a seriálů v počítači pohodlně přehrávat na rozměrném
televizoru v obývacím pokoji. A především
s takovým komfortem, aby si poslední díl
Hrdinů či rodinky Simpsonových mohla
přehrát manželka i děti.
Pro přehlednost rozdělme přehrávače
do dvou kategorií: ty nejlevnější a nejmenší
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(Western Digital a eGreat EG-M33A) nenabízí ve svých útrobách prostor pro pevný
disk. Zaměřují se buď na přehrávání po síti,
nebo z připojeného USB (ﬂash) disku. Díky
tomu mají nízkou spotřebu a nulovou hlučnost. Do dražších přístrojů pak můžete vložit pevný disk, přičemž některé jej nabízí již
v základní ceně. Přehrávač tím převezme
úlohu domácí knihovny multimédií a při
večerním sledování ﬁlmů zůstane počí-

tač vypnutý. Dokonalost tohoto řešení snižují pouze nízké přenosové rychlosti mezi
přehrávačem a počítačem, pouze Western
Digital dosahoval praktického maxima daného 100 Mb/s sítí, tedy 7,31 MB/s. Zbytek
testovaných přehrávačů nabídne rychlost
zhruba poloviční.

Multimediální přehrávače
Konektivita [25 %]

1. Popcorn Hour C-200
2. DViCO TViX HD M-6500A
3. Xtreamer
4. eGreat EG-M34A
4. IcyBox IB-MP309HW-B
4. Popcorn Hour A-110
5. Western Digital WD TV LIVE
6. QNAP NMP-1000
7. eGreat EG-M33H
8. Emtec Movie Cube S120H
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Výbava a funkce [25 %]

Spotřeba a hlučnost [10 %]

Podpora formátů [25 %]

Ovládání [15 %]

Celkem

Cena

8,6

6,9

5,3

8,2

7,3

7,5

11 066–12 970 Kč

6,7

7,8

5,6

8,3

7,5

7,4

10 579–11 817 Kč

7,4

4,7

7,1

9,0

8,2

7,2

3 331–5 711 Kč

6,9

5,2

8,2

8,2

7,1

7,0

3 807 Kč

7,8

5,4

5,3

8,5

7,0

7,0

6 175 Kč

7,6

5,2

6,1

8,6

6,8

7,0

5 592–8 198 Kč

6,9

4,0

7,4

9,0

7,5

6,8

2 866 Kč

7,5

5,1

7,5

7,4

6,6

6,7

9 019–10 990 Kč

4,6

5,8

5,7

7,8

4,4

5,8

6 476–8 714 Kč

6,4

3,3

5,1

6,2

6,8

5,5

5 182–6 377 Kč
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Spotřeba v režimu Stand-by
eGreat EG-M34A

0,8 W

Xtreamer

0,9 W

eGreat EG-M33H

0,9 W

QNAP NMP-1000

1,1 W

Emtec Movie Cube S120H

2,0 W

DViCO TViX HD M-6500A

4,5 W

Western Digital WD TV LIVE

5,0 W

Popcorn Hour A-110

8,2 W

IcyBox IB-MP309HW-B

10,4 W

Popcorn Hour C-200

12,0 W

Spotřeba při přehrávání
eGreat EG-M34A
Western Digital WD TV LIVE

využitelnosti lze vést diskuzi pouze u tří
z nich. Displej přehrávačů Popcorn Hour
C-200, DViCO a QNAP oceníte především
ve chvíli, kdy si budete chtít pouze pustit
hudbu z uloženého disku. Displej zobrazuje
názvy složek, a umožní tak její vyhledání.
Vzhledem k velikosti a především nečitelnosti displejů jsme však přesvědčeni, že si
onen televizor přeci jen raději zapnete. Zcela
zbytečný je pak displej u přehrávače eGreat
EG-M33H, který zobrazuje v podstatě jen
režim televizoru a čas přehrávání. Výrobce
a následně i zákazník mohli ušetřit.

Stále méně konektorů
9,2 W
9,8 W

Xtreamer

11,7 W

Popcorn Hour C-200

13,7 W

IcyBox IB-MP309HW-B

13,7 W

Popcorn Hour A-110

16,4 W

eGreat EG-M33H

16,9 W

QNAP NMP-1000

17,1 W

Emtec Movie Cube S120H

18,0 W

DViCO TViX HD M-6500A

23,3 W

Všechny přehrávače v testu umožňují dokoupení externího Wi-Fi modulu,
který ocení především majitelé notebooků;
v ceně jej získáte pouze při koupi přehrávače Xtreamer. Představa vyhnutí se natahování kabelů po domě či bytě je lákavá, vězte
však, že rychlost Wi-Fi neumožní plynulé
přehrávání videa v plném rozlišení 1080p.
Na stranu druhou nevyžadujte podporu
ethernetu s rychlostí 1 Gbit/s, jeho teoretické
rychlosti zůstanou zdaleka nevyužity.
V praxi jsme si všimli zajímavého jevu
společného pro takřka všechny přehrávače:
při kopírování dat na vnitřní disk dochází
k výraznému zpomalení nabídky. Pokud ale
rodina již sleduje ﬁlm, k jeho zasekávání vůbec nedochází. A to ani v případě, kdy je
ﬁlm přehráván ze sítě, a nikoli z vnitřního
pevného disku.

Myslete ekologicky
Při výběru pevného disku pro přehrávač zapomeňte na jeho maximální výkon, v přehrávači zůstane nevyužit. Výrobci nám
v tomto směru vychází vstříc a nabízí disky
s výrazně nižší hlučností, spotřebou i zahříváním. Při výběru se zaměřte na disky řady
Green Power (Western Digital), EcoGreen
(Samsung) nebo SV.35 či HD.2 (Seagate).
Přední displej nabízí čtyři z deseti testovaných modelů, přičemž o jejich praktické

Jednoduchou a příjemnou práci v síti
nabízí přehrávače založené na ﬁrmwaru
Popcorn. Zde procházení sítě v přehrávači IcyBox

Za necelý rok se změnilo mnohé: žádný
z přehrávačů již nedisponuje konektorem SCART pro propojení s televizorem,
žádný si naopak nedovolí postrádat rozhraní HDMI ve verzi 1.3a. Pokud toto rozhraní vaše televize nenabízí, zaměřte se
na přístroje disponující komponentním videovýstupem. Ten, na rozdíl od výstupu
kompozitního nebo S-Video, umožní přenos
videa ve vysokém rozlišení, byť samozřejmě
analogovou formou. Pak i zvukový výstup
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pojení ﬂashdisků návštěvy, která se přišla
pochlubit fotograﬁemi z dovolené.
Tím se dostáváme k pohodlí při prohlížení fotograﬁí. Všechny přehrávače nabízí
tzv. slideshow, tedy postupné promítání fotek v zadaném časovém intervalu, a většina
vám bude vnucovat i všemožné přechody.
Vyjma klasické prolínačky nejsou pře-

Rychlost kopírování
na vnitřní disk po síti
není nejvyšší
chodové efekty příliš praktické a pro pozorovatele příjemné. Spíše než slideshow
preferujeme ruční posun fotograﬁí, jedině
tak můžete popisovat scénu libovolně dlouho
bez toho, aby vám fotograﬁe utekla. V tomto
případě narážíme na problém rychlosti posunu. Nepsané pravidlo hovoří o tom, že
pozorovateli stačí tři sekundy na zhlédnutí
fotograﬁe, nemáte-li k ní samozřejmě atraktivní komentář. Prodlevy 6 s (trojice eGreat
EG-M34A, IcyBox a Popcorn Hour A-100),
nebo dokonce nekonečných 11 s (QNAP)
tyto přehrávače v dané disciplíně v podstatě
diskvaliﬁkují.

Prostředí a dálkový ovladač

Nabídka internetových multimediálních
zdrojů je velmi bohatá. Přehrávače obvykle nabízí YouTube, internetová rádia,
sledování nejnovějších trailerů, nebo dokonce předpověď počasí

musí probíhat prostřednictvím analogového
výstupu dvojicí cinch konektorů do televizoru, nebo digitální cestou optickou či koaxiální do receiveru.
Současné přehrávače se bohužel zcela
oprostily od jakýchkoli video vstupů.
Neumožní tak například nahrávání na disk
z připojené videokamery nebo videorekordéru. Jediný záznam na pevný disk nabízí
přehrávače z integrovaného DVB-T tuneru.
V oblasti konektorů a možností propojení
přehrávače výrazně zhubly. Důsledkem toho
došlo ke snížení cen a na to zákazníci vždy
rozhodně rádi uslyší.
Všechny přehrávače v testu disponují aspoň dvojicí USB konektorů, některé nabízí
i tzv. USB target. Přehrávač tak lze propojit
s počítačem a disk se objeví jako další jednotka. Klasické USB host porty schovává
většina přehrávačů na zadní straně. USB
na straně čelní se bezesporu hodí pro při-

pojďte si s námi popovídat o computeru – startujte na ocomputeru.zive.cz

Graﬁcké prostředí přehrávače musí nejen
zalahodit oku, ale především nabídnout intuitivní pohyb po jednotlivých funkcích
a nastavení. Přehrávač by samozřejmě měl
komunikovat v českém jazyce, nicméně plné
graﬁcké prostředí se většinou obejde bez jakýchkoli popisků. V nabídce nás především
zajímalo, zda přehrávač umožňuje uložení
zkratek ke sdíleným síťovým adresářům.
Procházet neustále síťovou strukturu s vyhledáváním cílů je zvláště u rozlehlejších sítí
zdržující.
Při koupi věnujte neméně pozornosti dálkovému ovladači. Dlouhý ovladač zdaleka
neznamená větší pohodlí či více funkcí,
v drtivé většině případů si vystačíte s pouze

Produkty zapůjčili
100Mega Distribution
www.100mega.cz
Western Digital
Acomp
www.acomp.cz
DViCO, Popcorn
Alza
www.alza.cz
Emtec
Bostar
www.bostar.cz
IcyBox
Umax
www.umax.cz
eGreat, QNAP, Xtreamer
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20/09 – Pět herních notebooků

19/09 – Třináct napájecích zdrojů

19/09 – Dvanáct počítačových skříní

18/09 – Osm laserových černobílých tiskáren

K disku Xt
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rozhodně nevypínejte ventilátor

několika tlačítky. To si uvědomíte ve chvíli,
kdy se vám do rukou dostane třeba malý
ovladač přehrávače Western Digital. Skvěle
se drží v rukou a všechna důležitá tlačítka obsáhnete palcem bez přehmatávání.
Ovladač náležící přehrávači eGreat EGM33H, dlouhý asi jeden kilometr a posetý
desítkami tlačítek, zcela postrádá smysl
a uživatele pouze zmate.
Nejzajímavější dálkové ovládání nabízí
Popcorn C-200. Infračervené diody nahradil
rádiový vysílač, nemusíte tedy mířit přesně
na přehrávač. Bohužel právě tento ovladač
jednoduše „vynechával“ a nemůžeme zodpovědně říci, zda jde o vlastnost, nebo o chybu,
která by mohla být v příští verzi ﬁrmware
odstraněna. Právě u Popcornů prochází ﬁrmwaru neustálým a velmi rychlým vývojem,
i v případě dalších chyb je tedy velká naděje na jejich brzkou opravu. Aktualizovat
ﬁrmware lze u všech přehrávačů, ne vždy
však pohodlně prostřednictvím internetu.
Avšak ani tzv. ofﬂine aktualizace vás příliš
nezatíží. Znamená v podstatě jen jednoduché stažení souboru na ﬂashdisk a spuštění
v přehrávači.

Zlepšení podpory formátů

17/09 – Jedenáct záložních zdrojů

15-16/09 – Osm 13,3" notebooků

V minulém testu jsme polemizovali, zda
může síťový multimediální přehrávač nahradit HTPC. Pro druhou variantu hovořila především stoprocentní kompatibilita
s přehrávanými médii: stačilo nainstalovat
balík všech kodeků a bylo po starostech.
U přehrávačů musíme spoléhat na šikovnost programátorů, zda daný kodek či formát souboru zahrnuli při programování
ﬁrmwaru. Pokud se tak nestalo, nezbývalo,
než doufat v nápravu v další verzi. O rok
později však již takový problém takřka řešit nemusíme. Přehrávače z prvních pěti
míst si bez problémů poradí s 99 % videosouborů, které mu předložíte. Pokud jsme
minule chválili přehrávač za přehrávání
MKV souborů ve vysokém rozlišení, dnes
si s tímto úkolem poradí i modely z chvostu
naší výsledkové listiny. Samozřejmostí se
stává podpora formátů MPEG1/2/4 včetně
MPEG4 ASP a jen výjimečně se objevují
problémy se zvukem v AC3. Neméně důležitá je i podpora DVD: Zde jsme se zaměřili
na to, zda přehrávač při přehrávání z adresáře či ISO souboru zobrazí korektně hlavní
nabídku a umožní přepínání zvukových a titulkových stop. Většina přehrávačů v tomto
testu nezaváhala.
Další ostře sledovanou schopností zůstává podpora titulků v češtině. Nejčastěji
se setkáme s titulky ve formátu SRT a SUB

Chcete starší čísla Computeru? Volejte bezplatně

800 11 55 88
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s kódováním CP1250, které podporují takřka všechny testované přehrávače. Velmi
praktické jsou možnosti nastavení zobrazení titulků. Dozajista oceníte změnu barvy
písma nebo ještě lépe možnost volby okraje
písma. Vzhledem k častému nekorektnímu
časování se pak hodí funkce titulků posuvu
v čase. Bohužel právě toto všechny přehrávače nenabízí.
Nejméně problémů a nejbohatší možnosti nastavení titulků nabízí Xtreamer, a to
včetně možnosti volby barvy titulků v RGB
hodnotnách. S podporou formátů si nejhůře
vedl QNAP, Emtec vám pro změnu nezobrazí v titulcích korektně češtinu.

Za DVB-T si připlatíte
Dva přehrávače v testu disponují integrovaným DVB-T přijímačem. V kombinaci
s vestavěným pevným diskem pak přehrávač velmi dobře poslouží jako klasický videorekordér s podporou časového záznamu.
Dobře zpracovaný DVB-T přijímač nabízí
ale pouze DViCO, který si poradí i s češtinou v EPG, a s naladěním kanálů jsme neměli jediný problém. Bohužel jeho cena není
nejnižší. Firmware přehrávače eGreat proti
tomu obsahoval nesmyslné volby. Při nastavení České republiky zvolí přehrávač chybnou šířku frekvenčního pásma, a tím i jejich

Rychlost nahrávání souboru
Western Digital WD TV LIVE

7,30 MB/s

Popcorn Hour C-200

6,08 MB/s

DViCO TViX HD M-6500A

4,68 MB/s

Xtreamer

4,31 MB/s

eGreat EG-M34A

4,23 MB/s

IcyBox IB-MP309HW-B

4,03 MB/s

QNAP NMP-1000

3,88 MB/s

Emtec Movie Cube S120H

3,83 MB/s

Popcorn Hour A-110
eGreat EG-M33H

3,68 MB/s
není podporováno

počáteční frekvence, následkem čehož
žádné multiplexy nenajde. Také programový
průvodce si neporadí s českými znaky.

Nechejte si poradit
Mezi jednotlivými přehrávači jsou ohromné
cenové rozdíly, vždyť za nejdražší (Popcorn
C-200) můžete mít skoro čtyři nejlevnější
(Western Digital). Ano, (ne)přítomnost
pevného disku hraje podstatnou roli, i při
zvážení této skutečnosti ale stále můžete
zbytečně zaplatit více: například za Popcorn
Hour A-110 bez disku zaplatíte stejně jako
za Xtreamer s diskem o příjemné kapacitě
500 GB. Nemluvě o lepších schopnostech
Xtreameru. Ne nadarmo si tento přehrávač
odnáší z našeho testu ocenění Dobrá koupě.
Western Digital si nás získal celkovou bezproblémovostí a především cenou.
Představuje ideální volbu pro majitele domácího síťového úložiště dat (NAS), nebo
vysokokapacitního externího USB disku.
Přehrávač DViCO si odnáší ocenění za celkovou funkční vyváženost a velmi dobrou
implementaci DVB-T tuneru. Jeho cena
však není nízká a nemalý příplatek rozhodně
stojí za důkladné zvážení. 

i zahrady prý mají duši – www.abecedazahrady.cz
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HD nettop?
Řešíte dilema, jestli si za přibližně pět tisíc koupit minipočítač
(nettop) s IONem, nebo některý z testovaných HD přehrávačů?

S

tolní HD přehrávače mají řadu výhod, které jim na rozdíl od HTPC
nebo nettopu nelze upřít. Tou největší je absolutní jednoduchost. Přehrávač
zkrátka zapnete, ihned naběhne, dálkovým
ovladačem vyberete ﬁlm či mp3 v přehledném a velkém menu a přehráváte. Zatímco
tedy HD přehrávač zvládne pohodlně ovládat vaše manželka, děti a bez pochyby i babička, o počítač se budete muset neustále
starat a budete voláni prosbami o pomoc, že
„to“ nefunguje.
Výhody počítače jsou ale víc než jasné –
lze jej rozšířit třeba o DVB-T/S tuner pro nahrávání, je zcela univerzální a nemá nejmenší
problém se chovat i jako velmi rychlý NAS.
Ve spotřebě už také není příliš velký rozdíl:
nettop HAL3000 ION s pevným diskem, testovaný v Computeru 13-14/09, odebíral ze
sítě při přehrávání 23 W, přehrávač DViCO
TViX HD M-6500A je na tom zcela stejně.
Nettop měl ovšem výhodu, že ve vypnutém
stavu odebíral pouhý jeden watt.

Na HD video
Donutit nettop dekódovat HD video přes integrované graﬁcké jádro (třeba právě u oblíbeného čipsetu nVidia ION) není nic
jednoduchého. Pokud jej totiž jen tak spustíte, bude se vám trhat, jelikož ho slabý Atom
přehrávat nezvládne. To nejjednodušší cestou, jak váš minipočítač naučit přehrávat
H.264 videa ve vysokém rozlišení, je nainstalovat si placený kodek CoreAVC Professional
Edition (prejdi.cz/CoreAVC). Stojí necelých
15 dolarů (přibližně 290 Kč) a po jeho instalaci můžete jakékoliv H.264 video přehrá-

vat s GPU akcelerací přes BSPlayer, GOM
Player či jakýkoliv jiný přehrávač videa.
Je ale i jiná cesta, a to zcela zdarma. Stačí si
nainstalovat přehrávač Media Player Classics
Home Cinema (prejdi.cz/MPClassic). Finta
spočívá v tom, že tento přehrávač obsahuje
ﬁltry schopné napojit se na DXVA akceleraci graﬁky. Po instalaci přehrávače vstupte
do View | Options, kde v sekci Playback |
Output nastavte DirectShow Video na EVR
nebo EVR Custom Pres. Poté přejděte do
sekce Internal Filters, kde je potřeba nastavit, které formáty a kodeky obslouží Mplayerc
Home Cinema sám. Nejjednodušší je zaškrtat vše, našeho konkrétního postupu se samozřejmě týkají položky Matroska a H.264/AVC
(DXVA). Pak stačí jen kliknout na OK a je to.
Odteď jste připraveni hardwarově akcelerovat
přehrávání x.264 videa v .mkv kontejneru.
Jediné omezení je v použití pouze přehrávače
Media Player Classics Home Cinema.
Jak ale získat na počítači jednoduché menu
pro přehrávání videa, hudby či televize, které
půjde vidět i z postele a půjde ovládat dálkovým ovladačem? Není problém – napří-

Media Center od Microsoftu: nepříliš
zábavný, zato standardní

V XBMC si můžete vybrat z mnoha zcela
odlišných vzhledů a stylů

klad s pomocí Media Center ve Windows 7
(verze Home Premium a vyšší). Jen zjistíte,
že Windows 7 Home Premium nejsou zrovna
„za hubičku“, uvážíte-li, že je budete používat
pouze k přehrávání hudby a videa. Řešením
může být nainstalovat Windows XP Media
Center Edition. Toto rozhraní je však již poměrně zastaralé.

Levně a levněji
Když už jsme u dálkového ovládání – můžete pořídit speciální model určený právě
pro Media Center a budete mít zaručenu
maximální kompatibilitu právě s tímto prostředím. Zvolit ale můžete i univerzálnější
modely, které v podstatě „jen“ simulují klávesnici a pomocí křížového ovladače i myš.
V obou případech by vám mělo stačit pár
stokorun a volný USB port pro připojení
přijímače.
Media Center je sice univerzální, někdy je ale jeho ovládání příliš složité a pro
„běžné televizní uživatele“ komplikované.
Vyzkoušejte třeba XBMC (www.xbmc.org),
který se mnohem více blíží právě testovaným
přehrávačům. Jeho výhodou je i běh na více
platformách, což znamená, že ušetřit můžete
i na Windows – XBMC se stejně dobře chová
i v linuxových distribucích. Pokud chcete
skutečně jen přehrávat multimédia, můžete
vynechat i celý systém a zkusit třeba přímo
z USB spustit verzi Live (která ve skutečnosti
samozřejmě systém ukrývá, ale není nutné se
o něj starat). 

INZERCE

7. BENEFIČNÍ AUKCE

VÝTVARNÝCH DĚL PRO AKCI CIHLA
na podporu lidí s mentálním postižením

2.–8. 11. 2009 PRODEJNÍ VÝSTAVA
v galerii Millennium
(Tržiště 5, Praha 1)

24. 11. 2009 VEŘEJNÝ AUKČNÍ VEČÍREK
Výstavní síň Mánes
(Masarykovo nábř. 250, Praha 1)

elektronický katalog od října na www.portus.cz

www.portus.cz
vše o mobilních telefonech, novinky, recenze,
diskusní fóra – www.mobilmania.cz

Generální partner Akce
cihla
Computer

Mediální partner
21/09
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deset stolních multimediálních přehrávačů

1. Popcorn Hour C-200

215 mm

od 8 567 Kč
Popcorn Hour C-200 nesbíral body
DVD/Blu-ray mechanika
vedoucí k vítězství pouze hrubou
intuitivní prostředí
silou, tedy výbavou, ale i bezprointernetové multimediální funkce
blémovou podporou všech testobezproblémový přístup z/na síť
neustálý vývoj ﬁrmwaru
vaných formátů. V této disciplíně
zaváhal jen v podpoře českých tilíné dálkové ovládání
tulků, přehrávač si korektně poradí pouze s kódováním UTF-8. Nicdy př
ppří-íméně vývoj ﬁrmwaru Popcornů jde velmi
le překvapila nepřesnost, kdy
sstititisk
sk
rychle kupředu a tento nedostatek může
stroj nezaznamenával každýý stisk
ké podbýt již brzy minulostí.
tlačítka. Bezesporu praktické
b
Popcorn jako jediný v testu disponusvícení tlačítek ale svou červenou barje DVD mechanikou, díky čemuž zastoupí
vou možná ještě podpoří vaše rozezlejednoúčelové přehrávače. Filmoví fajnšme- ní z neuposlechnutí příkazu.
kři mohou navíc sáhnout po modelu vybaPopcorn velmi dobře spolupracuveném mechanikou Blu-ray, cenový rozdíl
je v síti, a to v obou směrech. Nic vám
není tak výrazný.
nebrání přidat několik oblíbených sdíNa čelní straně zaujme poměrně rozlených složek pomocí klasického proměrný displej zobrazující procházenou adcházení, anebo přímým zadáním adreresářovou strukturu. Oblíbenou hudbu
sy. Pokud již disk, DVD knihovna nebo
z pevného disku tak můžete pustit i bez
síťová úložiště nenabídnou atraktivní
zapnuté televize. U žádného jiného konkuobsah, zabaví vás Popcorn nejrůznějrenta také nenajdete rádiové dálkové ovlá- šími internetovými službami. Nadmíp j jjsme i s rychlostí
y
p
dání,, díkyy kterému nemusíte mířit
ru spokojeni
zápisu
emimii
d při kopírování přes sí
íť.
na přístroj. V praxi nás však ne
nemina disk
síť.

Jak testujeme
K

aždý přehrávač v testu jsme podrobili shodné testovací metodice.
Nejprve byl prostřednictvím HDMI
kabelu připojen k televizi a ethernetovým
kabelem do sítě s internetem. Naše první
kroky vedly k ověření, zda přístroj disponuje nejnovější verzí ﬁrmwaru. Pokud tomu
tak nebylo, provedli jsme update. Pozor,
klidně se může stát, že mezi naším testem
a vaší koupí přehrávače vyjde nová verze
ﬁrmwaru, která některé námi vyčítané nedostatky opraví.

Sdílete i nahrávejte
V první fázi jsme ověřovali bezproblémovost přehrávače při práci v síti, a to
v obou směrech. Drtivá většina uživatelů

a rychlost zápisu na disk interní, případně
připojený k USB portu přehrávače. Přístroje
IcyBox, eGreat EG-M34A a Popcorn Hour
A-110 jsme před tímto testem dovybavili
pevným diskem, abychom mohli nainstalovat prostřednictvím internetu NMT aplikace. Jedině pak bylo možné k diskům ze
sítě přistupovat. Spolu se zhodnocením konektorové výbavy jsme získali celkové hodnocení první ze čtyř sledovaných kategorií
Konektivita s celkovou váhou 25 %.
V druhé části Výbava a funkce s ohodnocením opět 25 % jsme zhodnotili kvality
předního displeje, pokud jím byl přístroj vybaven, dodávané příslušenství a především
možnosti nastavení titulků. Spotřebu jsme
měřili průchozím wattmetrem ve třech re-

Nižší spotřeba ve „vypnutém“ režimu Stand-by vám
může ušetřit i stovky korun ročně
bude k přehrávači přistupovat prostřednictvím klasického sdílení Windows (Samba
– SMB), zajímala nás tedy jednoduchost přístupu ke sdíleným síťovým složkám a možnosti vytvoření zástupců v hlavní nabídce.
Zároveň jsme ověřili bezproblémovost přehrávání videa ve vysokém rozlišení ze sítě
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žimech. Stand-by znamená přístroj vypnutý
dálkovým ovladačem a tato hodnota měla
zdaleka největší váhu – právě v tomto stavu
bude přehrávač nejdelší dobu. Spotřeba „při
přehrávání“ byla měřena při přehrávání z interního disku, nebo pokud jím nebyl přehrávač vybaven, pak z disku externího

Hlavní nabídka z prostředí Popcornu
C-200 patří k těm graﬁcky zdařilejším

Verdikt

[7,5]

konektivita
výbava a funkce
spotřeba a hlučnost
podpora formátů
ovládání

připojeného přes USB. Naopak spotřeba
„v menu“ byla měřena tak, jak byl přehrávač
dodán od výrobce, tedy bez externího disku.
Nemalou váhu má také celková hlučnost přístroje při přehrávání.

Musí přehrát všechno
Nejdůležitější však stále zůstává podpora
formátů videa a audia. V ověření schopností nám pomohla sada testovaných videí.
Sledovali jsme nejčastěji používané kombinace (audio/video) kodeků s různými kontejnery, několik MKV ripů ve vysokém
rozlišení, podcasty a další obvyklá videa.
V testu DVD jsme se soustředili na to, zda
nám přehrávač i při spouštění z adresáře
nabídne menu disku a všechny zvukové
stopy včetně titulků. Přehrávače také musí
podporovat titulky včetně české diakritiky, v případě klopýtnutí je čekala nemalá
penalizace.
Ve čtvrté a poslední části – Ovládání
(15 %) – jsme se zaměřili na dálkový ovladač:
jeho velikost, pohodlné držení v ruce, komfort mačkání tlačítek, dosah, nutnost přesného míření a především logičnost rozložení
jednotlivých tlačítek. Jak se ukázalo, právě
zde mají výrobci značné rezervy. Důležitou
vlastností je i intuitivnost prostředí a jeho lokalizace. Rychlost prohlížení fotograﬁí jsme
ověřovali na JPEG snímcích z digitálního fotoaparátu s dnes obvyklým rozlišením 7 Mpx.
Zkoumali jsme také to, zda lze přeskočit více
fotograﬁí bez jejich postupného načítání,
funkce přiblížení a posuvu fotky. 

na webu www.jnp.cz najdete unikátní interaktivní videonávody pro ofﬁce i windows

deset stolních multimediálních přehrávačů

2. DViCO TViX HD M-6500A

od 10 579 Kč

nižší stabilita ﬁrmwaru
hlučné chlazení i disk
žádné internetové služby

A
SL

PALEC ČÍ

DVB-T tuner
velký disk v základu
bezproblémová práce v síti

21/09

Za kombinaci
přehrávače a DVB-T

te zaplnit klasickým procházením skupin
nebo přímým zadáním (IP) adresy cíle.
Na rozdíl od Popcornu A-110 vás ale
přehrávač nepustí ze sítě k disku anebo ﬂashdisku připojenému prostřednictvím USB.
Výrobce si dal záležet především
na možnostech nastavení přehrávače, na důkladné otestování ﬁrmwaru
však již zřejmě nezbylo dostatek času.
Při pokusu o spuštění nepodporovaných souborů odpověděl přehrávač
zatuhnutím a následným restartem.
I přes všechny tyto výtky patří DViCO
m povedené símezi
ť přehrávače
ťové
s velmi dobře zvládn
nutým
DVB-T přijím
mačem.
Právě ten
s
spolu
s ohromným
d
diskem
omluví i velm vysokou cenu.
mi

180 mm

DViCO je jedním ze dvou přehrávačů v testu s integrovaným DVB-T (HD) tunerem.
Na rozdíl od eGreat EG-M33H však funguje bez nejmenších problémů včetně podpory českých znaků v programové nabídce EPG. Skvěle funguje samostatné
nahrávání i nastavení časového záznamu. Drobným nedostatkem zůstává pouze
delší prodleva při přepínání mezi televizním příjmem a přehráváním ze sítě anebo vnitřního disku. Displej na čelní straně
na rozdíl od některých konkurentů nachází své uplatnění, zobrazuje adresářovou
strukturu a především nabízí velmi dobrou
čitelnost. Naopak kolečko s ovladači vpravo od displeje zřejmě vůbec nevyužijete.
Dálkové ovládání disponuje fosforeskujícími tlačítky a skvěle padne do ruky.
Vysoký bodový zisk si DViCO zasloužilo
bezproblémovou prací v síti s mírně nadprůměrnou rychlostí kopírování na vnitřní
disk. Seznam oblíbených míst v síti může-

TEST

Graﬁcky jednoduchá hlavní nabídka
přísně rozděluje multimédia na hudbu, video a fotograﬁe

Verdikt

[7,4]

konektivita
výbava a funkce
spotřeba a hlučnost
podpora formátů
ovládání
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milovníci aut mají svůj domov v garáži na www.autorevue.cz
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3. Xtreamer

LEPŠÍ P

N EJ

160 mm

Verdikt

[7,2]

konektivita
výbava a funkce
spotřeba a hlučnost
podpora formátů
ovládání

podpora formátů
internetové služby
cena
dálkové ovládání

LOG
EKO ICK

RODUKT ČÍ
ÝP

2 1/ 0 9
SLA

ECO

Za nízkou spotřebu
ve všech režimech

pomalý posuv fotek

nost přehrávače pro rodinné promítání snímků.
Podpora formátů je takřka dokonalá, přehrávač zaváhal pouze u kontejneru AVI a kodeku DivX, kdy si neporadil s integrovanými titulky a zvukem
ve více stopách. Nicméně tyto možnosti nejsou v současné době takřka vůbec využívány. Seriály a ﬁlmy mívají titulky v odděleném souboru a s těmi si
eGreat poradí bez potíží. Dálkové ovládání nabízí optimální rozměry, pohodlná tlačítka a jejich logické rozmístění. Při cenovém posouzení přehrávačů
na čtvrtém místě vychází eGreat
EG-M34A zdaleka nejvýhodněji.

od 3 807 Kč

185 mm

Hned tři přehrávače v testu získaly
stejné bodové ohodnocení, všechny totiž obsahují takřka totožný ﬁrmware
s drobnými odchylkami. eGreat vzhledem ke svým kompaktním rozměrům
nenabízí prostor pro pevný disk. Ten
můžete připojit prostřednictvím externího SATA portu a přiložené redukce,
estetický vzhled však již výrazně utrpí. Po instalaci disku nezapomeňte nainstalovat prostřednictvím internetu
NMT aplikace, jedině pak se na něj ze
sítě dostanete.
Intuitivní prostředí nenutí ke zdlouhavému přemýšlení a v nastavení najdete všechny potřebné funkce. I když
drobné nedostatky bychom našli; například při prohlížení více fotograﬁí
za sebou musíte u první stisknout tlačítko Play. Zvolíte-li intuitivně Enter,
nedostanete se na další fotky v pořadí. Rychlost zobrazení dalšího snímku
okolo šesti vteřin degraduje použitel-

21/09

4. eGreat EG-M34A

od 3 331 Kč

A

Kdepak, na modelové označení jsme opravdu nezapomněli, Xtreamer je prvním modelem
a již si vysloužil naše doporučení Dobrá koupě
v Computeru 17/09. Jako jediný nabízí v základní ceně i Wi-Fi USB modul, jehož využitelnost ale
snižuje fakt, že bezdrátová a drátová konektivita
nemohou fungovat společně. Rychlost přenosu
vzduchem se drátům nemůže rovnat a například
video s vysokým rozlišením ze síťového disku již
plynule nepřehrajete.
Atraktivní prostředí zobrazuje na hlavAč se to na první pohled nezdá, Xtreamer
ní obrazovce vpravo dole i přehled
obsahuje slot pro interní 2,5" disk, ke kterému
aktuálně běžících síťových služeb
se dostanete i bez montáže. V nastavení můžete volit rychlost malého ventilátoru; rozhodně jej
Wi-Fi modul v ceně
nedoporučuji zcela vypínat (je-li uvnitř disk, mohbezproblémová podpora formátů
DUKT ČÍSL
li byste jej snadno upéct), i na střední rychlost
RO
internetové služby
ale zůstává poslušně tichý. Jako jediný přehrávač
pohodlné dálkové ovládání
v testu nabízí přístup přes http, tedy z internetoLAN a Wi-Fi nefungují současně
vého prohlížeče. V přehledném rozhraní můžete
nedokonalé počeštění
nastavovat síťové cesty, vzdáleně přehrávač ovládat, a dokonce i přenášet soubory.
ví interUživatelsky přívětivé, rychlé a graﬁcky pohledné
díte. Jako bonus nabízí nepřeberné množství
menu vás přivítá po zapnutí do několika vteřin. Xtrenetové zábavy. Jediná výraznější výtka směruje k poamer si nás získal především bezproblémovou podlovičatě počeštěnému prostředí přehrávače.
porou všech námi testovaných formátů a kodeků.
Dálkové ovládání se nám líbí, není zbytečně velZkrátka bez odmlouvání přehraje vše, co mu předho- ké a všechna důležitá tlačítka zůstávají oddělena.
X
Xtreamer
má naše doporuč a již zůstává jen na vás,
čení
j velký disk požadujete
jak
a kolik následně za přehráv zaplatíte.
vač

Přehrávač si zjistí polohu podle IP adresy a zobrazí předpověď počasí pro
vaši oblast

Verdikt

[7,0]

konektivita
výbava a funkce
spotřeba a hlučnost
podpora formátů
ovládání
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stahujte a hodnoťte programy na www.gigamania.cz
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4. IcyBox IB-MP309HW-B
od 6 175 Kč
kvalitní zpracování
přední USB porty
bezproblémová podpora formátů
vysoká spotřeba ve Stand-by
nelogické rozmístění tlačítek na DO
nevýhodná cena

Dálkové ovládání nabízí ideální rozměry a pohodlná tlačítka, nicméně
řada funkčních tlačítek play, stop a posuv se utápí mezi ostatními. Neomluvitelné mínus si přehrávač zaslouží především za pomalé posouvání fotograﬁí.
Výrobce musíme pokárat za neekologičnost, IcyBox si i ve stavu Stand-by
řekne o nemalých 10 W: nezbude, než
zkrotit nenasytnost přehrávače pomocí síťového vypínače. I přes nepopiratelné přednosti není IcyBox výhodnou
koupí, v základní ceně totiž chybí pevný disk a za totožné funkce u eGreat
EG-M34A zaplatíte výrazně méně.

185 mm

IcyBox sdílí čtvrtou příčku s konkurenty
především z důvodu použití totožné platformy. Stejně jako eGreat a Popcorn si
bez závažnějších nedostatků poradil se
sadou testovacích videí nejrůznějších formátů. Jako bonus nechybí bohatá nabídka internetových služeb.
IcyBox však na rozdíl od eGreat přijme do svých útrob standardní 3,5" SATA
disk. Kovové, precizně zpracované tělo
přehrávače ztlumí práci disku a hlučnost
nezvyšuje ani malý větráček. Oceňujeme také dvojici USB konektorů na čelní
straně, do kterých bez problémů připojíte přenosný pevný disk či USB ﬂashdisk.
Na zadní straně pak potěší USB konektor pro propojení přehrávače s počítačem. Síťová spolupráce je bezproblémová, po instalaci disku musíte pouze přes
internet instalovat podporu NMT aplikací. Při procházení sítě můžete snadno přidávat oblíbené sdílené složky plné seriálů či hudby.

Mezi bohatými internetovými službami nechybí SayaTV, obdoba oblíbeného YouTube

Verdikt

[7,0]
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4. Popcorn Hour A-110
od 5 592 Kč
bezproblémová podpora formátů
internetové služby
pasivní chlazení
spotřeba ve Stand-by
rozložení tlačítek na DO
pomalé kopírování na vnitřní disk

vení si můžete uložit zkratky na nejrůznější síťové disky. Popcorn je zárukou
takřka bezproblémové podpory formátů videa. U titulků pak oceňujeme podporu češtiny a možnost posunutí v čase,
změnu barvy i umístění na obrazovce.
Dálkové ovládání by si zasloužilo
značnou revizi, důležitá tlačítka pro
ovládání videa se utápí mezi ostatními. Výtku si pak Popcorn zaslouží především za zdlouhavé nahrávání fotograﬁí a nemalou spotřebu i ve Stand-by
režimu. Pokud již vlastníte velký disk
a hledáte pro něj vhodný síťový přehrávač, pak je Popcorn tou nejlepší volbou. Že disk nemáte? Pak se raději zaměřte na Xtreamer, jeho koupí výrazně
ušetříte.

220 mm

Oblíbený Popcorn Hour A-110 se zúčastnil i našeho testu v Computeru 1/09, odkud si odnesl zasloužené druhé místo.
Nyní si trošku pohoršil, stále však platí to, že se jedná o spolehlivý síťový přehrávač s vnitřním prostorem pro vlastní 3,5" disk, ke kterému se dostanete
i bez montáže. Na čelní straně pak potěší jeden USB port pro připojení „návštěvnické“ ﬂashky. Mezi hlavní přednosti
Popcornů patří jejich neutuchající vývoj
ﬁrmwaru a velmi přívětivé uživatelské
prostředí se silnou podporou internetových multimediálních funkcí. Na stranu
druhou, model C-200 nabízí o generaci
novější ﬁrmware s graﬁcky propracovanější nabídkou.
Přehrávač se skvěle dorozumí se sítí
v obou směrech. Prostřednictvím SMB
anebo FTP se dostanete nejen na interní
disk, ale i na paměťové médium připojené k portu USB. Pouze v rychlosti kopírování stanul Popcorn na poslední příčce.
Při kopírování se výrazně zpomalí odezvy nabídky, k problémům při přehrávání
videa však kupodivu nedochází. V nasta-

chcete computer bez dvd a mnohem levněji? stačí zavolat na 800 11 55 88

Přehrávač přísně člení jednotlivá média do svých kategorií. Tuto vlastnost
ale nevidíme příliš rádi
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5. Western Digital WD TV LIVE
od 2 866 Kč

Za výhodný poměr
ceny a výkonu

výhodná cena
bezproblémová kompatibilita formátů
rychlý zápis po síti na připojený disk
perfektně padnoucí dálkové ovládání
titulky nelze posunout v čase
neukládá oblíbené síťové cesty

ře ovladatelnými tlačítky. Navíc se tento
přehrávač skvěle hodí pro promítání fotograﬁí, prodleva mezi jednotlivými snímky
nepřesáhne ideální hranici tří sekund.
Sympatický Western
Digital nedosáhnul na vyšší
příčky především kvůli slabší výbavě. V tom nejdůležitějším – podpoře formátů
– však nezaváhal, a pokud
nechcete zbytečné kudrliny okolo, zůstává bezesporu nejlepší cenovou volbou:
ideální přehrávač pro „netechnický“ zbytek rodiny.
110 mm

Miniaturní přehrávač Western Digital WD
TV Live je žhavou novinkou na trhu. Jeho
prioritou zůstává přehrávání po síti, vlastní disk připojíte pouze přes port USB. Takto zapojený disk ale velmi dobře poslouží
i jako síťové úložiště, v rychlosti kopírování Western Digital jednoznačně zvítězil.
V případě opačného přístupu, z přehrávače
k síti, pak zamrzí nemožnost uložení oblíbených sdílených adresářů. Nechybí však stále populárnější internetové multimediální
služby: internetová rádia, videa i obrázky.
Vzhledem ke „stáří“ přehrávače nebyla
takřka stoprocentní podpora všech testovaných formátů velkým překvapením. Western
Digital zkrátka přehraje vše, co mu přes síť
nebo z lokálního disku předhodíte. K dokonalosti mu chybí pouze možnost časové korekce titulků, což většina konkurentů zvládá.
Zatímco ostatní přehrávače disponují ohromnými a především nepřehlednými
dálkovými ovladači, Western Digital si vystačí s polovičními rozměry a několika dob-

21/09

PALEC ČÍ

A
SL

Při prohlížení fotograﬁí nabídne
přehrávač jejich zmenšený náhled

Verdikt

[6,8]

konektivita
výbava a funkce
spotřeba a hlučnost
podpora formátů
ovládání

6. QNAP NMP-1000
dobré DO
bohaté internetové služby
bezproblémová práce v síti
podpora formátů
velmi zdlouhavý posuv fotograﬁí
prostředí zatím bez češtiny

ze složky. Mnohé zájemce může odradit absence češtiny v prostředí a v době mezi posuvem fotograﬁí
z fantastické dovolené si můžete doslova zdřímnout.
Situaci bohužel nezachrání ani jinak dobře zpracované dálkové ovládání. QNAP vypadá skvěle, funguje
bezproblémově v síti a nabízí přehršel internetových služeb. V podpoře
formátů však za ostatními konkurenty výrazně zaostává. Pokud bychom
udělovali ocenění nevýhodná koupě, QNAP by byl bohužel vzhledem
k ceně žhavým kandidátem.

200 mm

QNAP láká na vynikající design podtržený zářící modrou linkou a především
na pevný disk s ohromnou kapacitou.
Mezi nadstandard patří konektorová výbava, na zadní straně najdete mimo jiné
rozhraní eSATA i port USB pro propojení
s počítačem. Displej na čelní straně sice
vypadá skvěle, díky nízké intenzitě však
není z větší dálky takřka čitelný. Aspoň
že zobrazuje adresářovou strukturu,
a tak můžete například hudbu pouštět
i bez zapnutí televizoru.
Jedno z graﬁcky nejatraktivnějších
prostředí v testu nabízí především přístup k internetovým službám. YouTube,
Apple trailery, internetová rádia či archiv
fotograﬁí Flickr zabaví na dlouhé hodiny. Jako by si byli tvůrci vědomi, že v oblasti podpory různých formátů videa není
QNAP zrovna kovaný. Neporadí si se zvukem v AAC u MPEG4 videa a nepřehraje ani WMV9. Za výrazný nedostatek považujeme i neschopnost přehrávání DVD

od 9 019 Kč

QNAP spoléhá především na internetové služby, zde nabídka nejnovějších
ﬁlmových trailerů
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7. eGreat EG-M33H
možnosti nastavení titulků
čeština v EPG DVB-T
není přístupný přes síť
chybí internetové služby
mezery v podpoře titulků a formátůů
zbytečný displej

sl,
na čelní straně zcela postrádá smysl,
ném
nemluvě o špatné čitelnosti a zřetelném
problikávání neaktivních polí.
Přehrávač si neporadí se všemi kodeky a mezery má i v podpoře titulků.
České ale kupodivu zvládá u dvou ze
tří způsobů kódování a překvapí i široké možnosti jejich nastavení. Předlouhé dálkové ovládání sice reaguje dobře, nelogickému rozložení tlačítek se
však výrobce nevyhnul. Pokud toužíte po přehrávači s DVB-T tunerem, rozhodně si připlaťte za stříbrné DViCO.
Ušetříte si spoustu problémů při práci v síti, získáte podstatně přívětivější
prostředí a spoustu funkcí navíc.

od 6 476 Kč

220 mm

Rozměrný eGreat ukrývá ve svých útrobách slot pro pevný disk a především digitální DVB-T tuner. Ten však rozhodně nelze označit za „vyladěný“: při vyhledávání
stanic zapomeňte na Českou republikou
a zvolte Čínu, jedině tak se nastaví správná frekvenční šířka pásma a korektní frekvence. Ani po naladění však není vyhráno,
programový průvodce si neporadí s českými znaky. Aspoň že můžete nahrávat jeden
a sledovat jiný kanál z totožného multiplexu.
Nabídka přehrávače a zejména pohyb
v nastavení není zrovna intuitivní, což pocítíte především při nastavování nejrůznějších
voleb. Podporu sítě má pak jednoznačně
nejhorší ze všech přehrávačů, zde je eGreat
o generaci pozadu. Přehrávač nalezne v síti
pouze jediný sdílený adresář, který se navíc musí jmenovat „shared“. Opačným směrem, tedy na interní disk, vás přehrávač pro
jistotu vůbec nepustí. Proto jsme také nemohli naměřit přenosovou rychlost. Vzhledem k uvedenému nepřekvapí absence jakýchkoli internetových služeb. Také displej

Programový průvodce si neporadí
s českými znaky, navíc zobrazí jen
dva následující pořady
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8. Emtec Movie Cube S120H

problém se časem může vytratit, avšak lidé, kteří pracují na jeho řešení, přetrvávají

od 5 182 Kč

165 mm

Přehrávač Emtec by se českému trhu měl spíše vyhnout. Anglická nabídka by se díky své
jednoduchosti dala omluvit, přehrávač si však
neporadí se záludnostmi české diakritiky nejen v názvech souborů, ale především v titulcích. Což, jak jistě uznáte, není nezanedbatelný nedostatek. Zobrazení titulků navíc nejde
nijak přizpůsobit.
Také v podpoře zvukových formátů si Emtec nevede nejlépe. FLAC a MPC bychom
Emtec zobrazuje při procházení adrestriktně nevyžadovali, AC3 a především DTS
sářové struktury náhledy videí. Tuto
však mají podstatně vyšší váhu a v praxi se
funkci však lze v menu vypnout
s nimi setkáte poměrně často. Drobné nedostatky jsme odhalili i při testech dalších formátů videa. Internetová multimédia se pak
rychlé prohlížení fotek
omezila pouze na příjem rádia. Aspoň že spolupráce v síti nepřináší takřka žádná úskalí.
vyšší hlučnost
Výhrady mám i k dálkovému ovládání. Například
nezvládá češtinu v titulcích
žádné možnosti úpravy titulků
funkce přiblížení fotek (zoom) je dostupná pouze
podpora audio kodeků
po stisku tlačítka Shift. Chcete-li tedy fotograﬁi přiblízdvojené funkce některých tlačítek na DO
žit, musíte vždy stisknout dvě tlačítka. Pokud byste
navíc na Shift zapomněli, přepnete si rozlišení televizoru, což je k vzteku. Na druhou stranu při prohlížení
I přes atraktivní vzhled a na první pohled dobrou
fotek zdržoval Emtec zdaleka nejkratší dobu.
výbavu nemůžeme Emtec doporučit. Za stejný pen lze rozhodně nakoupit rozumněji,
níz
s se rozhlédnout po zde testovastačí
n konkurentech. Přitom by stačiných
lo tak málo: zapracovat na ﬁrmwaru
a oodstranit hlavní nedostatky v podpoř češtiny.
ře
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váha

1. Popcorn Hour C-200

Konektivita [25 %]

2. DViCO TViX HD M-6500A

3. Xtreamer

8,6

přístup k síti

3%

komfort práce v síti

4%

rychlost nahrávání na NAS

4%

Bonjour, UPnP SSDP, UPnP AV, WM Connect,
WMP NSS, SMB, NFS, HTTP
jednoduché přidávání cílů, možnost zadání
přímé IP adresy
6,08 MB/s

přístup ze sítě k přehrávači

3%

9

4. eGreat EG-M34A

6,7
SMB, NFS, UPnP

7

jednoduché přidávání cílů, možnost
zadání přímé IP adresy
4,68 MB/s

NAS, FTP, SMB

8

6

ECO

7,4
UPnP SSDP, UPnP AV, SMB, NAS

internetové služby

3%

video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

10

–

0

video, audio, foto, RSS, rádio

8

3%

možnost dokoupit

5

možnost dokoupit

5

v ceně modul Wi-Fi 802.11N

10

možnost dokoupit

5

USB porty / eSATA

3%

2× přední host, 2× zadní host / –

9

2× zadní host, 1× zadní target / –

7

2× zadní host, 1× zadní target

7

2× zadní host / SATA II

6

audio výstupy – analogové / digitální

3%

2× cinch / optický, koaxiální

10

10

2× cinch / optický

8

2× cinch / optický

8

videovýstupy

3%

HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní, S-Video

10

2× cinch / optický, koaxiální
HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní,
S-Video

10

HDMI 1.3a, kompozitní

6

HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní

přední displej
optická mechanika / čtečka paměťových
karet
režim 24p / automatické přepínaní
framerate
nahrávání / nastavení času nahrávání

FTP, NDAS (Netshare), SMB

8

NAS, FTP, HTTP, SMB

6

bezdrátová síť (Wi-Fi)

Výbava a funkce [25 %]

5

6,9
UPnP AV, Bonjour, SMB
jednoduché přidávání cílů, možnost
zadání přímé IP adresy
4,23 MB/s
UPnP, SMB, NFS, FTP (vyžaduje
připojený SATA disk a inst. NMT
aplikací – online)
video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

9

rychlá cesta k UPnP a NFS zkratky (jejich
nastavení pouze přes webové rozhraní)
4,31 MB/s

9

6,9

7,8

7
4
10

4,7

9
4
7
10

8
5,2

4%

plně graﬁcký displej s horší čitelností (bílé
písmo na modrém pozadí, název souboru,
doba přehrávání / celkový čas), adresářová
struktura, lze spustit hudbu bez zapnutí TV

8

textový displej (systémový čas i čas
přehrávání, název souboru a složky
apod.), lze spouštět hudbu bez zapnutí TV

10

–

0

–

3%

DVD mechanika (možno vyměnit za Blu-ray) / –

5

–/–

0

–/–

0

–/–

0

1%

ano / ano

10

ano / ano

10

ano / ano

10

ano / ano

10

3%

–/–

0

ano (z DVB-T) / ano (i automatické
zapnutí a sledování)

10

–/–

0

–/–

0

možnost vybrat jiné, vypnout, změna
barvy výplně i okraje titulků, vyhlazené
písmo

10

možnost vybrat jiné, vypnout, změnit
barvu a umístění, posunout v čase,
vyhlazené písmo

9

6

ano (i online)

10

operace s titulky a jejich kvalita

5%

možnost vybrat jiné, vypnout, změnit barvu
a umístění, posunout v čase, vyhlazené písmo

9

možnost nahrání nového ﬁrmwaru

1%

ano (i online)

10

možnosti nastavení, další funkce

5%

velmi široké možnosti nastavení audia, videa
i sítě, rodičovský zámek, zpomalené přehrávání

9

příslušenství

4%

2× AAA baterie, sada náhradních šroubků,
HDMI kabel, napájecí kabel, redukce na
2,5" disk

4

3%

12 / 13,7 / 12,6 W

4

4,5 / 23,3 / 21,7 W

šetřicí funkce / síťový vypínač

1%

spořič obrazovky / ano

7

spořič obrazovky (nevypíná disk) / ne

časovač vypnutí

1%

ne

0

celková hlučnost / odhlučnění disku

4%

nízká / dobré

7

ano: video (30–180 min),
TV (30–240 min)
střední / slyšitelná práce disku

uchycení pevného disku

1%

pevné, šroubové

7

nepevné, lze vyjmout bez montáže

Spotřeba a hlučnost [10%]
spotřeba ve stand-by / při přehrávání
/ v menu

9

ano (ne online)
automatické spouštění i vypnutí,
rodičovský zámek, velikost písma, široké
možnosti nastavení obrazu, rychlost
otáček ventilátoru, nastavení velikosti
písma
2× AAA baterie, USB kabel, HDMI kabel,
napájecí kabel, kompozitní kabel,
český manuál

5,3

Podpora formátů [25%]

7
6

možnost vybrat jiné, vypnout, změnit
barvu i okraj písma (volba barvy i v RGB),
umístění, velikost, posunutí v čase,
vyhlazené písmo
ano (ne online)

10

rychlost ventilátoru, nastavení obrazu,
rodičovský zámek, doba spořiče
obrazovky, zvukové efekty

7

velmi široké možnosti nastavení
audia, videa i sítě, rodičovský zámek,
zpomalené přehrávání

9

7

2× AAA baterie, napájecí adaptér, USB
propojovací kabel, kompozitní kabel

3

2× AAA baterie, HDMI kabel, SATA
kabel, napájecí adaptér

4

5,6

8,2

7,1

8,2

5

0,9 / 11,7 / 10,1 W

9

0,8 / 9,2 / 7,7 W

10
7

5

spořič obrazovky / ne

6

spořič obrazovky / ano

10

ne

0

ne

0

5

nastavitelná / dobré

7

pasivní chlazení / –

10

6

pevné, lze vyjmout bez montáže

9

žádné

8,3

9,0

5
8,2

audio: MP3 / AAC / WMA9 / OGG

2%

ano / ano / ano / ano

10

ano / ne / ano / pouze stereo

7

ano / ano / ano / ano

10

ano / ne / ano / ano

audio: AC3 / DTS / MPC / FLAC

2%

ano / ano / ne / ne

6

ano / ano / ne / ano

8

ano / ano / ne / ano

8

ano / ano / ne / ano

8
8

video: MPEG4 ASP / MPEG4 AVC / WMV9

2%

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / téměr úplná / téměř úplná / ano

8

ano / neúplná / neúplná / ano

6

ano / téměr úplná / téměř úplná / ano

8

ano / téměr úplná / téměř úplná / ano

8

MKV rip (titulky, DTS)

5%

ano

10

ano

10

10

4%

ano (s menu) / ano (s menu), ano

10

ano (s menu) / ano (s menu), ano

10

podcasty, AVC HD
titulky: SRT / SUB / SSA / SMI / DVD
(SUB + IDX)
kódování titulků CP1250 / UNICODE
/ UTF-8
podpora playlistu M3U / MP3 tagů
ID3 v1 / ID3 v2
Ovládání [15%]

2%

ano / ano

10

ne / ano

5

3%

ano (bez tagů) / ano / ano / ne / ano

8

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ano

10

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ano

10

ano
ano (s menu) / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano
ano (bez tagů) / ano / ano / problém
s multilang titulky / ne

10

DVD (ve složce / ISO), Blu-ray disk

ano
ano (bez menu) / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano

4%

ne / ne / ano

3

ano / ne / ano

6

ano / ano / ano

10

ano / ne / ano

6

1%

ano / ano / ne

7

ano / ano / ne

7

ano / ano / ne

7

ano / ano / ne

video: MOV (H.264) / AVI / DIVX / MP4

7,3

7,5

8,2

dálkový ovladač

2%

rádiové DO, červeně podsvícená tlačítka,
zbytečně vysoký zdvih, ideální rozložení, ovladač
nereaguje na každý stisk

4

fosforeskující tlačítka, skvěle padne
do ruky, ale nelogické rozložení tlačítek

6

prostředí, podpora češtiny, rychlost

2%

české, intuitivní, velmi rychlé

9

české, intuitivní, velmi rychlé

9

přísné členění na typy souborů

1%

ne

10

ne

10

z části počeštěné, intuitivní, středně
rychlé
ano

podpora češtiny v názvech souborů

2%

výborná

10

výborná

10

počet zobrazených znaků

0%

65, delší text roluje

9

60 a více

pořadí souborů

0%

pouze dle abecedy, české znaky na konci

8

dle abecedy, data, času

rychlý posuv

2%

2×; 4×; 8×; 16× (vpřed i vzad)

8

2×; 4×; 8×; 16×; 32× (vpřed); 8×; 16×;
32× (vzad)

zoom videa (plynulý) / posuv obrazu

1%

ano (1–400%) / ano

6

zoom fotky / posun zvětšené fotky

2%

ano (rychlý, 1–400%) / ano

3%

posun 3 s, možnost přeskočit více fotek,
přechody, neintuitivní ovládání, možnost
přechodů

prohlížení fotek: rychlost, operace
s fotkami

6
10

8
10
7

7
7,1

7

ideální velikost ovladače, pohodlná
tlačítka, oddělená tlačítka play / stop
/ posuv

8

6

české, intuitivní, velmi rychlé

9

5

ano

5

výborná

10

výborná

10

9

více než 100

10

pouze dle abecedy, české znaky na konci

8

55, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci

8

10
10

1,5×; 2×; 4×; 8×; 16×; 32× (vpřed i vzad)

10

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

6

default, pan&scan, fulscreen / ano

6

ano (1–5 000%) nezávisle v obou
osách / ano

10

ano (1–400%) / ano

8

10

jemný, ale pomalý / ano

5

ano (středně rychlý, 1–16×) / ano

8

ano (rychlý, 1–400%) / ano

10

4

posun 4 sekundy, pro přeskočení více
fotek vždy nutno počkat na načtení další

5

posun 1,5 s, možnost přeskočit více
fotek, automatické otočení fotek,
možnost přechodů

10

posun 6 s, možnost přeskočit více
fotek, neintuitivní ovládání, možnost
přechodů

2

trošku horší držení, výborné rozložení
důležitých tlačítek

8

Parametry
čipset
verze ﬁrmwaru
rozměry (š × v × h)
cena bez disku / s diskem
Celkem

94

Sigma Designs SMP8643

Sigma Design SMP8635

Realtek 128X

02-01-091007

1.3.168 (18.8.2009)

2.0.0b2

50-17-090204

425 × 290 × 80 mm
8 567 Kč / 11 066 Kč (500 GB),
12 970 Kč (500 GB + Blu-ray)

183 × 75 × 139 mm

180 × 32 × 82 mm
3 331 Kč / 4 759 Kč (320 GB),
5 711 Kč (500 GB)

147 × 111 × 48 mm

7,2

7,0

7,5

Computer 21/09

10 579 Kč / 11 817 Kč (500 GB)
7,4

Sigma Design EM8635

3 807 Kč / –

počítač je zařízení sloužící k řešení problémů, které by bez něj vůbec nevznikly

TEST

deset stolních multimediálních přehrávačů

4. IcyBox IB-MP309HW-B

4. Popcorn Hour A-110
7,8

UPnP, SMB, NFS, HTTP

8

5. Western Digital WD TV LIVE

6. QNAP NMP-1000

7,6
Bonjour, UPnP SSDP, UPnP AV, WM
Connect, WMP NSS, SMB, NFS, HTTP
jednoduché přidávání cílů, možnost
zadání přímé IP adresy
3,68 MB/s

9

6,9
SMB, NFS, UPnP
nemožnost uložení oblíbených
umístění v síti, podpora autentizace
7,31 MB/s

jednoduché přidávání cílů, možnost
zadání přímé IP adresy
4,03 MB/s
UPnP, SMB, NFS, FTP (vyžaduje
připojený SATA disk a inst. NMT
aplikací - online)
video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

7

NAS, FTP, SMB

8

NDAS (Netshare), SMB

10

video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

10

možnost dokoupit

5

možnost dokoupit
1× přední host, 1× zadní host
a target / –
2× cinch / optický
HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní,
S-Video

5

9
3

2× přední host, 1× zadní target / –

9

2× cinch / optický, koaxiální
HDMI 1.3a, komponentní,
kompozitní, S-Video

10
10
5,4

9
3

6
6
10

7. eGreat EG-M33H
7,5

UPnP, SMB, NFS, HTTP
vyhledávání UPnP serverů, manuální
zadání NFS disků
3,88 MB/s

8
8
3
8

8. Emtec Movie Cube S120H
4,6

UPnP AV, SMB, NFS
pouze automatické vyhledání UPnP
zdrojů, pouze jedna SMB složka
–
UPnP, SMB, NFS, FTP (vyžaduje
instalaci NMT aplikací – ofﬂine)

7

6,4
UPnP, SMB, NFS, HTTP

0

jednoduché procházení sítě
s přidáváním oblíbených cílů
3,83 MB/s

5

NAS, SMB

4

8
8
3
5

6

NAS, FTP, SMB

video, audio, foto, rádio

7

video, audio, foto, P2P, rádio

8

–

0

rádio, P2P

4

možnost dokoupit

5

možnost dokoupit

5

možnost dokoupit

5

možnost dokoupit

5

8

1× zadní a 1× boční host / –

5

2× zadní host, 1× zadní target / eSATA

9

2× zadní host, 1× zadní target / –

7

2× zadní host, 1× zadní target / –

7

8

2× cinch (přes redukci) / optický

8

10

2× cinch / optický

8

HDMI 1.3a, kompozitní, komponentní

10

HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní

2× cinch / optický, koaxiální
HDMI 1.3a, komponentní,
kompozitní

10

10

2× cinch / optický, koaxiální
HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní,
S-Video

5,2

8
4,0

5,1

8
5,8

8
3,3

5

textový displej (systémový čas, čas
přehrávání, režim zobrazení apod.),
displej problikává, zobrazuje jen hlavní
adresář, nelze spustit hudbu bez
zapnutí televize

3

–

0

0

–/–

0

–/–

0

–

0

–

0

–

0

textový jednořádkový displej,
nevýrazný a špatně čitelný, čas
přehrávání, názvy adresářů, možnost
spuštění hudby bez zapnutí televize

–/–

0

–/–

0

–/–

0

–/–

ano / ano

10

ano / ano

10

ano / ano

10

ne / ne

0

ano / ne

7

ano / ano

10

–/–

0

–/–

0

–/–

0

–/–

0

ano (z DVB-T) / ano

8

–/–

0

možnost vybrat jiné, vypnout,
změnit barvu a umístění, posunutí
v čase, vyhlazené písmo

9

možnost vybrat jiné, vypnout, změnit
barvu a umístění, posunout v čase,
vyhlazené písmo

9

možnost vybrat jiné, vypnout, volba
velikosti a tloušťky okraje, vyhlazené
písmo

6

možnost volby uživatelského fontu,
velikost, posunutí a barvy, časování,
vyhlazené písmo

9

možnost vybrat jiné, vypnout, změnit
barvu i okraj písma, umístění, velikost,
posunutí v čase, vyhlazené písmo

10

pouze možnost vypnutí a změna
kódování, vyhlazené písmo

4

ano (i online)

10

ano (i online)

10

ano (ne online)

6

ano (ne online)

6

ano (ne online)

6

ano (ne online)

6

velmi široké možnosti nastavení
audia, videa i sítě, rodičovský
zámek, zpomalené přehrávání

9

velmi široké možnosti nastavení
audia, videa i sítě, rodičovský zámek,
zpomalené přehrávání

9

pouze základní nastavení, možnost
uložení oblíbených bezdrátových sítí

6

široké možnosti nastavení jednotlivých
sekcí nabídky, úsporného režimu,
rodičovský zámek, časovač vypnutí

8

pouze základní nastavení, délka
slideshow, opakování, automatický
start přehrávání po zapnutí

5

pouze základní nastavení, hudba
na pozadí, přechodové efekty
slideshow

6

2× AAA baterie, USB kabel + USB
propojovací kabel, napájecí adaptér,
komponentní a kompozitní kabel,
anglický manuál

5

2× AAA baterie, sada náhradních
šroubků, HDMI kabel, USB
prodlužovací kabel, USB kabel,
napájecí kabel + adaptér

4

2× AAA baterie, USB kabel, napájecí
kabel, kompozitní a komponentní
kabel

5

2× AAA baterie, HDMI kabel, USB
kabel + USB propojovací kabel,
napájecí adaptér

4

2× AAA baterie, HDMI kabel, indoor
DVB-T anténa a redukce, USB kabel
+ USB propojovací kabel, napájecí
adaptér

6

2× AAA baterie, USB prodlužovací
kabel, USB propojovací kabel,
komponentní kabel, napájecí
adaptér, anglický manuál

3

5,3
10,4 / 13,7 / 9,3 W

4

6,1
8,2 / 16,4 / 14,8 W

7,4

7,5

5

5 / 9,8 / 6,6 W

8

1,1 / 17,1 / 15,5 W

5,7

8

0,9 / 16,9 / 11 W

5,1

8

2 / 18 / 16,1 W

7

spořič obrazovky / ano

7

po čase se vypne disk / ano

8

spořič obrazovky (nevypíná externí
disk) / ne

5

spořič obrazovky / ne

6

spořič obrazovky / ano

7

spořič obrazovky / ne

6

ne

0

ne

0

ne

0

ano

8

ne

0

ne

0

nízká / –

7

pasivní chlazení / dobré

8

pasivní chlazení / –

10

nízká / dobré

7

vyšší / slyšitelná práce disku

4

vyšší / slyšitelné pískání

4

žádné

5

pevné, šroubové

7

žádné

5

pevné, lze vyjmout bez montáže

9

pevné, lze vyjmout bez montáže

9

pevné, šroubové

8,5

8,6

9,0

ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ne / ano

8

ano / ano / ne / ano

8

ano / ne / ano (pouze stereo a bez
verze Pro) / ano
ano / ano / ne / ano

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

8

ano / téměr úplná / téměř úplná / ano

8

ano / úplná / téměř úplná / ano

8

10

10

ano

10

8

ano (s menu) / ano (bez menu), ano

7

10

ano
ano (s menu) / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano

10

ano / ano

8

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ne

8

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ano

6

ano / ne / ano

6

ano / ano / ano

7

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

ano / téměr úplná / téměř úplná
/ ano
ano
ano (s menu) / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano
ano (bez tagů) / ano / ano /
ano / ne
ano / ne / ano
ano / ano / ne

8

7,0

6,8

ideální velikost ovladače, dobře se
drží, tlačítka play / stop / posuv
zapadají mezi ostatní

6

fosforeskující snadno stisknutelná
tlačítka, ale nelogické rozložení
tlačítek

české, intuitivní, velmi rychlé

9

ano

5

7,4
ano / ano / ano / ano

8

ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / ano

8

ano / ano / ne / ne
ano (zvuk v AAC nejde) / ano (zvuk
v AAC nejde) / ne

6

ano / ano / ne / ne

6

ne / ne / ne / ne

0

6

ano / ano / ano

10

ano (GMC pouze 1) / ano / ano

8

ano / neúplná / neúplná / ano

6

ano / neúplná / neúplná / ano

6

10

10

ano
ano (s menu) / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano

10

10

ano
nepřehraje / ano (s menu), ano
(jednotlivé soubory)
ano / ano

10

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ne

8

ano (s tagy) / ne / ano / ne / ne

6

10

ano / ano / ne

6

ano / ne / ano

6

ne / ne / ne

10

ano / ano / ano

10

ano / ne / ne

4

ano / ano / ne

ideální velikost ovladače, dobré
rozložení tlačítek, oddělená tlačítka
play / stop / posuv

anglické, intuitivní, rychlé

6

ano

5

české, intuitivní, velmi rychlé

9

ano

5

5

6,6

8

skvěle kompaktní ovladač, tlačítko
play / pause zapadá mezi ostatní

7
6,2

7

7,5

6

7,8

8
10

ano / téměr úplná / téměř
úplná / ano
ano (problémy s multiaudio)
ano (bez menu) / ano (s menu),
ano (jednotlivé soubory)
ano / ano
ano (bez tagů) / ano / ano /
ano / ne

4,4

8

příliš dlouhý ovladač, tlačítka play /
stop / posuv zapadají mezi ostatní

5

anglické, intuitivní, rychlé

6

české, méně intuitivní, velmi rychlé

5

ano

5

ano

5

10

8
8
6
10
8
0
7
6,8

ideální velikost, tlačítka se dobře
mačkají, ale mají nelogické
rozmístění (některá mají zdvojenou
funkci přes tlačítko Shift)
anglické, méně intuitivní,
středně rychlé
ne

10

5
5

výborná

10

výborná

10

výborná

10

výborná

10

výborná

10

špatná

3

55, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci

8

55, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci

8

50, delší text roluje

7

8

pouze dle abecedy (čeština na konci)

8

55, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci

8

8

6

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

6

2×; 4×; 8×; 16× (vpřed i vzad)

8

29, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci
1,5×; 2×; 4×; 8×; 16×;
32× (vpřed i vzad)

8

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

55, delší text roluje
pouze dle abecedy, české znaky
na konci
1,5×; 2×; 4×; 8×; 16×; 32× (vpřed
i vzad)

ano (1–400%) / ano

8

ano (1–400%) / ano

6

1,1×; 1,2×; 2×; 4×; 8×; / ano

6

ano (rychlý, 1–400%) / ano
posun 6 s, možnost přeskočit více
fotek, neintuitivní ovládání, možnost
přechodů

8

10

ano (rychlý, 1–400%) / ano

3

posun 6 s, možnost přeskočit více
fotek, neintuitivní ovládání, možnost
přechodů

10
3

ano (rychlý, 1,1×; 1,2×; 2×; 4×;
8×;) / ano
posun 2–3 s, pro přeskočení více
fotek nutno mačkat tlačítka pomalu,
otočení fotek

8

8

10

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

6

ano (1–8×) / ne

5

ne / ne

0

10

ano (rychlý, 1–400%) / ano

10

ne / ne

7

posun 11 s, nemožnost přeskočit
více fotek, manuální otočení fotek,
možnost přechodů

1

posun 5 s, možnost přeskočit více
fotek, neintuitivní ovládání, neotáčí
fotky

5

10

ano (1–8×) / ano

5

0

ano (rychlý, 1–8×) / ano

10

2

posun 1,5 s, možnost přeskočit
více fotek, přechody, otočení fotek

8

Sigma Design EM8635

Sigma Design EM8635

Sigma Design EM8655

Sigma Designs SMP8635

Sigma Design EM8635

Sigma Design EM8635

01-17-090204 (1.6.2009)

01-17-090204 (1.6.2009)

1.01.00

1.1.2 (22.9.2009)

1.0.3.3

v7.0.Emtec r898 (19.6.2009)

174 × 165 × 58 mm

270 × 32 × 132 mm
5 592 Kč / 7 139 Kč (500 GB),
8 198 Kč (1 TB)

125 × 40 × 95 mm

204 × 62 × 176 mm

235 × 185 × 70 mm

2 866 Kč / –

9 019 Kč / 10 990 Kč (1 TB)

6 476 Kč / 8 714 Kč (1 TB)

174 × 217 × 62 mm
– / 5 182 Kč (500 GB), 5 794 Kč
(750 GB), 6 377 Kč (1 TB)

7,0

6,8

6,7

5,8

6 175 Kč / –
7,0

bez ohledu na to, o čem se mluví, vždycky jde o peníze

Computer 21/09

5,5
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