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MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

NA FILMY V HD
Multimediální přehrávače zaznamenávají v poslední době velký
boom. Není se čemu divit – je pohodlnější mít stovky gigabajtů
ﬁlmů, hudby nebo fotek na disku než vlastnit sbírku dévédéček.
Přinášíme vám proto test celkem deseti přehrávačů, který by
vám měl napomoci k výběru toho pravého.
ultimediální přehrávač by se dal
charakterizovat jako malé, dálkovým ovladačem ovládané zařízení,
které přehraje různé typy souborů multimediálního charakteru (videa, hudbu)
nebo umí prohlížet fotky. Dovede přehrávat obsah ze zabudovaného disku, domácí
sítě, USB disku, paměťové karty či z internetu. My jsme pro náš test vybrali desítku
přehrávačů se SATA rozhraním pro 3,5"
pevné disky, do nichž si disk můžete buď
sami osadit, nebo je koupit již se zabudovaným. Ceny u nich uvedené jsou bez pevného disku až na Emtec Cube S800, jenž
bez disku neseženete.

M

Kam co připojit?
Před samotným výběrem přehrávače byste
si měli ze všeho nejvíce ujasnit, jaký obsah
na něm chcete přehrávat a z jakého média,
k čemu chcete přehrávač připojit a jestli
je pro vás důležité i nahrávání. Mezi zá-

s předchozími), který přináší především
vyšší datový tok a umožňuje použití větší
než 8bitové barevné hloubky (konkrétně
10, 12 a 16 bitů pro každou RGB nebo
YCbCr složku), tzv. Deep Color. Reálně
však rozdíl téměř nepoznáte, i když by cílové zařízení HDMI 1.3 mělo také.
Dalšími graﬁckými výstupy bývá kompozitní (1× cinch), S-Video a komponentní
(3× cinch) výstup. Zatímco kompozitní
a S-Video má rozlišení SD (576 prokládaných řádků pro PAL a 480 pro NTSC)
a je pro použití spíše u CRT televizorů,
komponentní (složky YPbPr – analogové
video) nabídne plné HD rozlišení (1 080p)
a lze jej využít i pro propojení s moderními
FullHD LCD nebo plazma televizory.

HTX-22HD (prejdi.cz/onkyo). Ta navíc
podporuje i prostorový HD zvuk.
Abyste mohli video také nahrávat, je
nutná přítomnost audio/video vstupů
(DV in, AV in, kompozitní, SCART) nebo
integrovaného analogového či DVB-T tuneru. Pokud nemá přehrávač ani jedno, je
jasné, že nahrávat neumí, což ale nemusí
být úplně na škodu. Pořád můžete třeba
na nahrávání pořadů z televize použít jiné,
specializované zařízení, které záznam
uloží na síť a z té si jej pak v přehrávači
pustíte. Výhodou tohoto řešení je mimo
jiné i kvalitnější pořízení záznamu. DVB-T
tuner v přehrávači totiž nemusí být příliš

Produkty zapůjčili

Jedna krabička nestačí
Jako zvukový výstup bývá použit buď
digitální koaxiální cinch (také v HDMI),
nebo optický S/PDIF s tím, že je vyvedeno

Neosazujte pőehrávaĀ rychlým diskem, je
to zcela zbyteĀné. Hledejte tichý a úsporný
kladní výbavu takového přehrávače patří
HDMI výstup, díky němuž jej připojíte
jak k modernímu televizoru, tak k LCD
monitoru. Výhoda HDMI je, že je kabelem
přenášen i zvuk v digitální podobě, u DVI
výstupu musíte vést zvuk zvlášť. Některé
přehrávače jsou vybaveny dokonce HDMI
portem ve verzi 1.3 (zpětně kompatibilní
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stereo jako analogový výstup (2× cinch).
Pokud to ale s kvalitním vícekanálovým
zvukem u Full HD videa myslíte vážně,
nevyhnete se pořízení AV receiveru s optickým či koaxiálním vstupem a dekodérem DTS. Elegantním a levným řešením
je také zakoupení reprosoustavy s DTS
dekodérem, jako je například sada Onkyo

Přirozená krása pochází z přírody, ostatní je jen chemie – www.zeny.cz

Abacus
www.abacus.cz
Evolve
Acomp
www.acomp.cz
DViCo, Popcorn
Alza
www.alza.cz
Emtec
Bell Technology
www.bell-technology.cz
Emgeton
Kobe
www.kobe.cz
Ellion, Chronos
Netgear
www.netgear.cz
Netgear
Umax
www.umax.cz
Umax, Iamm
Za zapůjčení 24" monitoru BenQ
E2400HD děkujeme společnosti BenQ
Za zapůjčení televizoru Sony Bravia
Z4500 děkujeme společnosti Sony
Za zapůjčení reproduktorů Creative
děkujeme společnosti Creative

PROFI

Deset multimediálních přehrávačů

konný, tak musí mít implementovánu co
nejširší podporu formátů, i když ta závisí
i na ﬁrmwaru přehrávače. Levné přístroje
jsou osazeny již zastaralými čipy Realtek
RTD1262PA, ty dražší čipy Sigma Design
EM8621, EM8623 a nejlepší nejnovějším
EM8635 (viz tabulku na str. 78). Pokud
to myslíte s Full HD rozlišením vážně, je
bezpodmínečné, aby přehrávač podporoval H.264 (MPEG4 AVC) + WMV HD videa
a s tím v ruku v ruce kontejnery MKV,
MOV a VMW, což na výbornou v našem
testu uměly pouze první čtyři přístroje.
S těmito formáty se budeme setkávat čím
dál častěji, ať už u Blu-ray disků, MKV
ripů nebo u MOV trailerů k ﬁ lmům. Proto
jejich podporu nepodceňujte, mohli byste
časem zjistit, že můžete svůj přehrávač tak
akorát vyhodit. Ani sebelepším novým ﬁrmwarem se podpora těchto kodeků u pomalých čipsetů nezlepší.

1. Dvico TViX HD M-6500A – Nastavit jde u tohoto
přehrávače ledacos

kvalitní a z kompozitního či SCART vstupu
už vůbec rozumný záznam nezískáte.

Všechno jít spustit nemusí
Kamenem úrazu většiny multimediálních přehrávačů je bezesporu kompatibilita s nejrůznějšími formáty, zejména
u videa. Mezi nejčastější formáty, s ja-
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Emgeton Guru 2
Umax eGreat EG-M31B
Emtec Movie Cube S800
Evolve EncoreHD
Chronos MP4200S
Emgeton Guru 4 TViX
DViCo TViX HD M-6500A
Iamm NTD38HD-NDAS
Ellion HMR-350H
Popcorn Hour A-110

Spotřeba bez disku [W]
7,9
9,0
10,2
11,6
13,0
13,1
14,0
14,2
14,7
15,3

Iamm NTD38HD-NDAS
Popcorn Hour A-110
Umax eGreat EG-M31B
Evolve EncoreHD
Chronos MP4200S
Emgeton Guru 2
Emtec Movie Cube S800
DViCo TViX HD M-6500A
Emgeton Guru 4 TViX
Ellion HMR-350H

vypnutí, nebo dokonce posunutí v čase pro
korekci zpožďování či zrychlování vůči
běžícímu ﬁ lmu. Vše tentokrát záleží na ﬁrmwaru, jak si s tím výrobce poradil.

I kdyby přehrávač vše nakrásně uměl,
nebude mu to nic platné bez přehledného
a rychlého menu. Tím nejhorším, co mohou výrobci udělat, jsou náhledy souborů
bez možností jejich vypnutí. Nejenže vás
to bude při procházení soubory neuvěřitelně zdržovat a rozčilovat, ale také
zjistíte, že je tato funkce prakticky k ničemu. Vše je ještě umocněno při přehrávání videa na síti, kdy zobrazení každého
náhledu trvá třeba pět sekund. Zkuste se
pak dostat přes 30 souborů k tomu, který
chcete.
Ideální je jednoduché, rychlé
a hlavně funkční
menu bez všelijakých těchto
„vymožeností“, které jsou výsadou především do češtiny přeloženého čínského
ﬁrmwaru. Nutností jsou také pokročilejší
možnosti nastavení jak výstupu videa

3. Emgeton Guru 4 TViX – Soubory zde lze třídit dle
názvu, data nebo času

4. Umax eGreat EG-M31B – Stejně jako u Popcornu,
i zde podrobně nastavíte audio i video

Často diskutovaným tématem jsou titulky. Všechny námi testované přehrávače
nejrozšířenější české titulky (kódování
CP1250) ve formátu SRT uměly a až na
jednu výjimku také ve formátu SUB.
Zajímavá může být také podpora tagů,
které se někdy v titulcích SRT vyskytují (speciﬁ kují typ písma, barvu, apod.).
Určitě ale uvítáte nejrůznější operace s titulky, jako je jejich umístění na obrazovce,
změna barvy, možnost vybrat jiné, jejich

Plnohodnotný NAS od pőehrávaĀţ rozhodně neĀekejte. Pro
obĀasné použití vám ale jeho nižší rychlost vadit nebude
kými se dnes setkáte, patří MPEG1/2/4
a MPEG4 ASP (DivX, Xvid, Nero Digital,
3ivx, Quicktime 6). Ty také umí přehrávat, až na výjimky, všechny přehrávače.
Problém však nastává u zvuku, jelikož
některé přehrávače nezvládnou například
AC3 (vícekanálový zvuk), a u integrovaných titulků, jež by měly kontejnery AVI
a DivX podporovat. Horší přehrávače navíc
nepřehrají ani video s vyšším rozlišením,
o 1 080p nemluvě. Takové video se pak
trhá a je nekoukatelné. Prakticky všechny
přehrávače přečtou DVD jak z nahraného
ISO souboru, tak z externí či vestavěné
mechaniky.
Vše závisí především na použitém čipsetu, který musí být jak dostatečně vý-

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

Chyby ﬁrmwaru se neodpouští
2. Popcorn Hour A-110 – Při každém otevření média
musíte zvolit typ obsahu, vše zobrazit nejde

Spotřeba v režimu Stand-by [W]

Výsledky testu multimediálních přehrávačů
Výbava a funkce
[20 %]

Konektivita [20 %]
1. DViCo TViX HD M-6500A
2. Popcorn Hour A-110
3. Emgeton Guru 4 TViX
4. Umax eGreat EG-M31B
5. Iamm NTD38HD-NDAS
6. Emgeton Guru 2
7. Emtec Movie Cube S800
8. Ellion HMR-350H
9. Evolve EncoreHD
10. Chronos MP4200S

Spotřeba a hlučnost
[10 %]

Podpora formátů
[35 %]

Ovládání [15 %]

Celkem

Cena

7,0

8,6

5,5

8,4

8,5

7,9

13 078 Kč

7,2

5,7

8,0

8,7

8,2

7,7

5 795 Kč

6,6

7,9

5,5

8,0

8,5

7,5

9 080 Kč

7,3

5,8

5,7

8,7

8,4

7,5

5 745 Kč

5,6

5,6

7,4

7,8

6,6

6,7

5 710 Kč

3,7

5,0

8,2

5,8

7,5

5,6

5 490 Kč

6,6

5,8

5,1

5,9

4,4

5,7

7 413 Kč

6,3

5,3

6,5

4,4

6,2

5,5

5 056 Kč

5,0

4,8

4,0

5,4

6,0

5,1

3 445 Kč

3,5

4,0

3,8

5,5

6,8

4,8

4 045 Kč

Když nevidíte obraz na monitoru, použijte prachovku. Nebo zapněte i počítač
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Konektory pro připojení audia a videa
(přehrávač Ellion HMR-350H)
konektor pro připojení externího infračerveného čidla dálkového ovládání

ventilátor

centrální vypínač

6. Emtec Movie Cube S800 – EPG u DVB-T tuneru
české znaky vůbec nezvládá

Digital Video IN; konektor pro
vstup signálu např. z digitální
kamery

12V napájení

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

komponentní výstup YPbPr
2× USB host např. pro připojení externího disku
koaxiální výstup S/PDIF
digitálního zvuku
1× USB target pro připojení
přehrávače k počítači
kompozitní vstup
RJ45 pro připojení ke
100Mbit/s síti

kompozitní výstup

Rychlý disk netřeba
HDMI pro připojení k HD televizoru či LCD monitoru, přenáší
zvuk i obraz

2× RCA analogový vstup
stereo zvuku

2× RCA analogový výstup
stereo zvuku

optický S/PDIF výstup digitálního zvuku

SCART TV výstup pro připojení ke staršímu televizoru

sdružený SCART vstup i výstup pro připojení k videu či jinému záznamovému zařízení

a zvuku, tak nahrávání (plánovač) nebo
sítě, u níž oceníte například ukládání síťových cest. Ty šly uložit pouze u prvních
čtyř přehrávačů v našem testu.

Není NAS jako NAS
Řada uživatelů nabývá dojmu, že si stačí
koupit multimediální přehrávač a mají vyřešený domácí NAS. Omyl je však pravdou.

k počítači s přehrávačem nejde nic dělat.
Podporuje-li přehrávač 1 Gbit/s LAN nebo
Wi-Fi 802.11n, nemusel by s přenosovou
rychlostí přes síť být až takový problém.
Vedle síťových funkcí jsou také vítané
webové služby. Takový multimediální přehrávač totiž nemusí přehrávat pouze obsah z domácí sítě nebo pevného disku, ale
také z internetu, stahovat přes P2P sítě,

Pokud nechcete pőehrávaĀ používat na
hudbu, graﬁcký LCD displej nevyužijete
Problémem přehrávačů je fakt, že kvalit
skutečných NAS disků zdaleka nedosáhnou. Důvodem je nejen absence některých
NAS funkcí (vypnutí pevného disku, webové rozhraní, RAID apod.), ale také velmi
malá přenosová rychlost při kopírování
souborů (okolo 2–5 MB/s u 100Mbit/s
LAN) způsobená tím, že v přehrávači není
samostatný čip pro LAN síť. Na přehrávání videa tato rychlost většinou stačí, ale
síťový disk takový přehrávač dlouhodobě
nenahradí. Berte tuto funkci tedy spíše
jako doplňkovou, usnadňující práci a přístup. Užitečné je USB rozhraní: nemusíte
nic konﬁgurovat, jen připojíte přehrávač
k počítači a objeví se vám jako nový disk,
na nějž si zkopírujete, co potřebujete.
Nevýhodou je pouze to, že během připojení
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7. Emgeton Guru 2 – Na začátku si vyberete, z jakého média chcete právě číst
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odebírat RSS, prohlížet YouTube videa, fotoalba nebo umožňuje poslouchat internetová rádia. Rozmyslete si, zda tyto funkce
využijete. Z námi testovaných přehrávačů
je podporoval pouze Popcorn a eGreat.

Všechny pevné disky v přehrávačích mají
SATA rozhraní a i přes různé údaje ve
speciﬁ kacích není velikost osazeného
disku nijak omezena. Problém ale spočívá
v něčem jiném – v napájení, které nemusí
zvládnout roztočit mnohaplotnový disk.
Nejen z toho důvodu by měl být použit
disk úsporný, klidně nízkootáčkový, tichý a nijak zvlášť se zahřívající. Vysoká
přenosová rychlost je vám v tomto případě k ničemu, stačí i nejpomalejší disk.
Už se začínají postupně objevovat pevné
disky přímo určené do těchto přehrávačů
a NASů, ale zatím můžete sáhnout například po osvědčené řadě GreenPowerů
od Western Digital nebo EcoGreen od
Samsungu. Absolutně tichým a elegantním řešením je disk do přehrávače vůbec
nedávat, odpojit vnitřní ventilátor (pokud

NETGEAR EVA8000
Existují i zařízení, která přehrávají multimediální obsah pouze ze sítě, z internetu, případně z USB disku, jelikož nemají SATA rozhraní pro pevný disk. Jedním takovým je i starší
Netgear EVA8000, který ale zvládne téměř
všechny formáty videí, jež jsme u přehrávačů testovali a navíc řadu internetových služeb – internetová rádia, YouTube videa,
Flickr fotoalba na serveru www.ﬂickr.com
nebo odběr RSS novinek (RSS news), kam
nepatří jen klasické RSS, ale také audio
RSS a video RSS.
Nicméně přehrávač nepodporoval češtinu, a to ani v menu, ani v titulcích. V současnosti se doprodává a na letošním veletrhu
spotřební elektroniky CES v Las Vegas byl
představen jeho nástupce – EVA9000, který
přinese navíc podporu Wi-Fi 802.11n, podporu sledování připravovaných HD videí na
YouTube a další speciality. Máme se tedy na
co těšit.

5. Iamm NTD38HD-NDAS – Mezi jazyky menu bohužel není na výběr čeština

Využijte výhod nejlevnějšího elektronického předplatného – volejte bezplatně 800 11 55 88

Deset multimediálních přehrávačů
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Jak jsme testovali

8. Ellion HMR-350H – Název souboru se vám ukáže
až po najetí na něj

Slovníček
1 080i – rozlišení 1 920 × 1 080 bodů prokládaně, obraz je vykreslován pomocí půlsnímků, vždy
jen sudé nebo liché řádky. Technicky jde o méně
náročný proces.
1 080p – rozlišení 1 920 × 1 080 bodů neprokládaně, progresivní řádkování.
576p – rozlišení 720 × 576 bodů neprokládaně, snímky jsou vykreslovány celé, jde o technicky náročnější, ale pro oko příjemnější snímkování obrazu.
Bonjour – protokol umožňující snadné vyhledání a připojení zařízení v síti. Využíván hlavně počítači Apple.
GMC – Global Motion Compenzation, až třístupňová výpočetně náročná technika používaná ve
videokompresi a kódování videa pro snížení datového toku při zachování kvality.
HDMI v1.3 – hlavní výhodou je podpora vyšších
datových toků a kvalitnější prostorový zvuk.
NAS – úložné zařízení využívající síťového připojení, pracuje s protokoly TCP/IP a DHCP, FTP,
SMB a další. Lze jej použít jako souborový server, stejně tak i pro stahování dat ze sítě.
NDAS – proprietární systém využívající ethernetového rozhraní. Umožňuje jednodušší nastavení
a obsluhu, ale je limitován pro použití pouze na
lokální síti a orientován spíše pro konzumní využití (kompatibilní se spotřební elektronikou).

Prodloužená ruka

10. Chronos MP4200S – Dělat náhledy i u videa je
zbytečné, navíc nesnesitelně zpomalují

slouží pouze ke chlazení disku) a přistupovat vzdáleně na domácí NAS, umístěný
například ve spíži, kde budete mít uložena
všechna data.
Chcete-li na přehrávači často přehrávat hudbu, zajisté oceníte velký barevný
displej, díky němuž se budete moci orientovat v menu i bez zapnutého monitoru/
televize. Jednořádkový a ještě k tomu
segmentový displej k tomu příliš vhodný
není. Pokud ale nehodláte takto hudbu
přehrávat, displej prakticky nepotřebujete
(z dálky na něj stejně nepůjde moc vidět)
a tlačítka přímo na přehrávači také ne
(jedině v nouzi při nemožnosti dohledat
dálkový ovladač). Proto se řada výrobců
nebojí nic z toho na své přehrávače nedávat, jako je tomu třeba u Popcornu, Umax
eGreat a jiných. Poměrně výrazně se tím
pak sníží jejich cena.

9. Evolve EncoreHD – Menu je jen v angličtině. Přehrávač nabízí užitečný editor videonahrávek

Důležitým prvkem, se kterým budete
přicházet dennodenně do styku, je dálkový ovladač. Neměl by být příliš malý,
ale ani nijak extra velký, zkrátka akorát
do ruky. Ta nejpoužívanější tlačítka, jako
jsou šipky, přehrávání, pauza, převíjení
nebo hlasitost, by měla být uprostřed na
dosah palce. Ve tmě jistě oceníte výrazné
nápisy a fosforeskující tlačítka, jež mohou
být zároveň gumová, ale ne z příliš měkké
gumy, jinak se špatně mačkají a stisk je
nejistý. Každopádně věnujte dálkovému
ovladači zvýšenou pozornost. Nejlepší
ovladač v našem testu měl Dvico TViX HD

Pavel Nygrýn
Dnešní multimediální přehrávače jsou opravdu šikovné hračky, ale stále mají
mnoho omezení. Když pominu možnost hraní her na
velké obrazovce televizoru (pro tu se ostatně nejlépe hodí konzole), stále mi
chybí lepší (či spíše jakákoliv vážně míněná)
podpora webu. Možnost přečíst si na televizoru třeba ranní zprávy, či přehrávání ﬂashových
videí z libovolné stránky by mi chyběla a proto musím stále volit HTPC – i za cenu toho, že
se mu budu muset mnohem více věnovat a bude mne stát víc.

NFS – internetový protokol pro vzdálený přístup
k souborům přes počítačovou síť. V praxi si můžete prostřednictvím NFS klienta připojit disk ze
vzdáleného serveru a pracovat s ním jako s lokálním.
Pan&Scan – metoda přizpůsobení (ořezání) širokoúhlých formátů ﬁlmů standardnímu 4:3 zobrazení.
RSS – sada formátů XML zacílených na čtení novinek na webových stránkách a aktualizaci obsahu.
SMB – síťový komunikační protokol aplikační
vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti. Je využíván hlavně
na počítačích s operačními systémy rodiny Windows.
TimeShift – funkce umožňující sledovat jeden
program, zatímco druhý se například nahrává.
UPnP – sada síťových protokolů, jež umožňuje jednoduché připojení periferních součástí počítače a zavádění sítí (sdílení dat, komunikace
a zábava).
USB host – USB port pro připojení dalšího zařízení (ﬂash disku, USB HDD apod.)
USB target – USB port pro připojení k počítači.
S přehrávačem během přenosu nelze pracovat
a objeví se na počítači jako nový disk.

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

Ze všeho nejdříve jsme do přehrávačů nahráli nejnovější ﬁrmware, který byl na stránkách výrobců k dispozici. U těch, kde nešel
vůbec dohledat, jsme tuto skutečnost zohlednili, jelikož to vypovídá o špatné podpoře ze strany výrobce.
Test jsme rozdělili do pěti hodnocených
kategorií, z nichž měla největší váhu „Podpora formátů“ (35 %). Důvodem je fakt, že bez
podpory stěžejních videokodeků nemá smysl přehrávač vůbec kupovat, řadu videí byste
na něm ani nespustili. Dalšími dvěma důležitými kategoriemi byla „Konektivita“ (množství a druhy vstupů a výstupů nebo také síťové funkce, 20 %) a „Výbava a funkce“ (20 %).
Spotřebu jsme měřili wattmetrem připojeným mezi elektrickou síť a adaptér přehrávače. V tabulce pak můžete najít spotřebu při
vypnutém stavu dálkovým ovladačem, dále
pak při přehrávání videa a nakonec i při vytaženém pevném disku, jelikož řada uživatelů
takto svůj přehrávač používá. Nejdůležitější
z měřených spotřeb je ta v režimu Stand-by,
jelikož se v tomto stavu bude přehrávač nacházet nejdelší dobu.
Určitě oceníte, když bude mít přehrávač
také nějaké šetřící funkce. Tam se ovšem
nepočítá spořič obrazovky, ale spíše fakt,
že se po delší době nečinnosti vypne pevný disk. Zároveň není k zahození také časovač vypnutí.
Podporu všelijakých formátů jsme zjišťovali prostřednictvím speciální testovací sady
nejrůznějších formátů fotek, audia, videa a titulků, kam jsme přidali také kódování českých titulků, podporu formátu ISO (obraz
DVD) nebo všelijakých MKV ripů. Z ovládání bylo důležité především menu přehrávače
nebo dálkový ovladač, bez kterého se neobejdete. Jistě také oceníte nerůznější operace s videem nebo fotkami, nemohli jsme proto opomenout ani rychlý posuv videa nebo
zoom fotek a videa.

M-6500A, ostatní výrobci by si z něj měli
vzít příklad.
Nevíte-li stále, jaký multimediální přehrávač si pořídit, sáhněte po některém
z předních příček našeho testu, neprohloupíte. Pokud nepotřebujete videa nahrávat
nebo nahrávání realizujete jinak, určitě je
nejlepší koupí nový Popcorn Hour A-110,
který navíc potěší i množstvím síťových
funkcí. Neobejdete-li se bez nahrávání,
případně DVB-T tuneru, určitě dobře poslouží Emgeton Guru 4 TViX nebo Dvico
TViX HD M-6500A, který se však prodává za více než dvojnásobnou cenu než
Popcorn Hour A-110. 

Tonda Trčálek
Určitě volím multimediální
přehrávač. Přehrávání ﬂash
animací a prohlížení webů
mi na něm sice asi bude
chybět, ale vítězí kvůli absolutní jednoduchosti a bezstarostnosti. Přehrávač dokáže ovládat i vaše dítě,
žena, dokonce i babička. Jen jej zapnete, vyberete ﬁlm a už koukáte. Navíc některé přehrávače
(např. Popcorn) mají i pokročilejší webové funkce (P2P, Youtube, RSS apod.). U HTPC musíte
stále řešit aktualizace, antiviry, kodeky a je celkově složitější. Navíc také spotřebovává čtyřikrát
více energie a je hlučnější.

Pojďte si s námi popovídat na Superfórum – startujte na computer.zive.cz
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1. DVICO TVIX HD M-6500A

VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

PALEC ČÍ

Za výbavu
a funkce

USB Wi-Fi adaptér, a připojit tak přehrávač
ke zdroji dat bezdrátově. Nepotěší jen zcela
chybějící internetové služby, jako prohlížení videí na Youtube, poslouchání internetových rádií a jiné.
Největší výhodou tohoto přehrávače je
propracované a rychlé menu a také široká
podpora všemožných formátů videa
i audia, u fotek se budete muset smířit pouze s JPG/JPEG formátem. Hlavně ale přehrávači nedělají problém ani 1080p videa
v kontejneru MKV nebo MOV ve formátu
H.264, a to kvůli osazenému rychlému signálovému procesoru SMP8635. U ﬁlmu si
pak můžete pohodlně vybrat jiné titulky,
k dokonalosti už chybí jen možnost jejich
časového posuvu nebo změny umístění na
obrazovce.
Pro ovládání z pohodlí křesla nebo postele dostanete výborně zpracovaný dálkový ovladač, který potěší především fosforeskujícími klávesami a logickým rozmístěním
ovládacích tlačítek.

podpora MKV a MOV v 1080p
rychlé a přehledné menu
DVB-T tuner, nahrávání pořadů
možnost vybrat jiné titulky
možnost vybrat jiné titulky
velmi vysoká cena
žádné internetové služby

Disk je v přehrávači zajištěn pouze
západkou a nedrží pevně

7,7

2. POPCORN HOUR A-110

VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ
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DUKT ČÍSL

stupovat jako k síťovému disku nebo přes
FTP protokol a potěší i možnost uložení síťových cest. V mnohém tak tento přehrávač
nahradí počítač.
Budete-li si ale chtít něco nahrát z televize či externího zdroje, u Popcornu neuspějete. Vůbec funkcí nahrávání neoplývá a ani
nemá žádné video či audio vstupy. V přehrávání multimediálního obsahu je však mistr, nedělalo mu problém žádné z námi testovaných videí, vynikající je také podpora
hudebních souborů a formátů fotek. S titulky pracuje také na jedničku, tyto jsou vyhlazené a můžete je případně posunout v čase, načíst jiné nebo je přesunout na jiné
místo na obrazovce.
Ovládání přehrávače přes přiložený dálkový ovladač nicméně příliš pohodlné není
kvůli horšímu rozmístění tlačítek – nepotěší zejména umístění změny hlasitosti nebo
nepřehledná oblast ovládání videa. Než si
zvyknete, budete nuceni neustále na ovladači něco hledat.

I zahrady mají duši – www.abecedazahrady.cz

pasivní chlazení, cena
pokročilé síťové funkce
nejširší podpora formátů
výborná práce s titulky
neumí nahrávat
žádný displej ani přímé ovládání
spotřeba ve Stand-by

Vnitřek Popcornu je vyřešen jednoduše
a přitom prakticky

1 / 09
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5 795 Kč

A

ová verze populárního Popcornu je
jednoznačně jednou z nejlepších
koupí mezi multimediálními přehrávači dostupnými na našem trhu. Smíříte-li se
s tím, že na přehrávači nejsou žádné ovládací prvky, nebo s tím, že nemá displej, budete
nadmíru spokojeni. Nejdříve potěší zcela pasivní chlazení, o které se stará horní a spodní masivní plech; ke spodnímu je pak připevněn i pevný disk, tudíž je chlazen i ten. Poté
vám udělá radost jak rychlé a promyšlené
menu, tak široké možnosti nastavení
zvuku i videa. V čem je ale tento přehrávač unikátní, je jednoznačně množství podporovaných internetových služeb a síťových funkcí. Po připojení
k internetu, buď za pomocí přiloženého USB Wi-Fi 802.11n adaptéru nebo
100Mbit/s LAN sítě, budete moci sledovat videa na Youtube, procházet webové stránky, stahovat data přes P2P
sítě nebo poslouchat internetová rádia
a tak dále. Navíc jde k přehrávači při-
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13 078 Kč

1/ 0 9

ejdražší přehrávač v našem testu předčil ostatní především ve své výbavě, nabídne totiž kromě jiného také DVB-T tuner. Nicméně pokud televizní tuner nepotřebujete, můžete
si koupit přehrávač i bez něj a ušetříte tak zhruba
3 000 Kč, připravíte se ale o možnost nahrávat pořady z televize, protože tento přehrávač nemá žádné videovstupy. Samotné nahrávání je však propracované do detailu, můžete si například nastavit
pořad z EPG, který se má nahrát, nebo spustit okamžité nahrávání v různých délkách nebo dokud nebude zaplněn celý disk.
Poměrně velkým neduhem tohoto jinak
vynikajícího přehrávače je hlučnost větráčku, o němž i při minimálních nastavených otáčkách v menu budete vědět.
Také uložení disku není nejlepší, ve své
poloze se totiž disk viklá, nedrží pevně.
Co se týče výstupů, nabídne TViX
jako jeden z mála HDMI port ve verzi 1.3a. Také síťové rozhraní o rychlosti 1 Gb/s určitě není k zahození, navíc máte možnost dokoupit si vhodný

N
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3. EMGETON GURU 4 TVIX

9 080 Kč

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

podpora MKV a MOV v 1080p
rychlé a přehledné menu
DVB-T tuner, nahrávání pořadů
razuje hodiny, čas přehrávaného souboru, televizní stanici nebo název souboru,
který máte právě zvýrazněný, dále rozlišení videa nebo právě využívaný videovýstup. Jen přímé ovládání pomocí devíti tlačítek zakomponovaných do tří stříbrných
kruhů je trochu neohrabané, po čase si
ale zvyknete.
Emgeton Guru 4 TViX je celkově výborný přehrávač, který nabízí bohatou výbavu a funkčnost. Pokud se smíříte s mírnou
hlučností, vyšší cenou a zubatými titulky,
získáte opravdu univerzálního multimediálního pomocníka. Problém ale už budete
možná mít s jeho sháněním, postupně se
kvůli nedávno uvedenému DViCo TViX HD
M-6500A doprodává.

nevidí audio soubory FLAC
velmi vysoká cena
žádné internetové služby

Titulky u ﬁlmů nejsou zcela vyhlazeny,
jsou proto mírně zubaté

7,5

4. UMAX EGREAT EG-M31B
alý, nenápadný přehrávač s jedním z nejmodernějších signálových procesorů – i tak by se dal charakterizovat Umax eGreat EG-M31B. Úplně stejný
procesor najdete v přehrávači Popcorn Hour A-110, který skončil na 2. místě. O tom, že jsou si tyto přehrávače
až nápadně podobné, co se vnitřností týče, svědčí především zcela shodný seznam podporovaných formátů a navlas stejné menu. Díky tomu můžete očekávat stejnou
podporu síťových funkcí a internetových služeb, což z tohoto přehrávače dělá stejně silný nástroj, v mnohém nahrazující počítač.
Jak je zřejmé, eGreat se liší především
svým provedením. V přední části je umístěno pět LED diod indikujících činnost
sítě, eSATA konektorů, vnitřního disku,
stav Stand-by a zapnuto. Jako jediný
má tento přehrávač rovné dva eSATA
konektory, které můžete využít pro připojení externího disku, naproti tomu ale
zvládá s přehledem přehrávat i ta nejnáročnější videa přes USB rozhraní.
Po odkrytí krytu přehrávače na vás
čeká překvapivě jen jediný plošný spoj

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

mgeton Guru 4 TViX je sice vzhledem téměř k nerozeznání od přehrávače DViCo
TViX HD M-6500A, zato uvnitř se mírně
liší. Je totiž osazen starším a pomalejším signálovým procesorem Sigma Design EM8621. Dále
nepodporuje nejnovější HDMI 1.3 a má pomalejší 100 Mbit/s síťové rozhraní. Na druhou stranu
stojí o 4 000 Kč méně a uvedená vylepšení v praxi téměř nepoznáte. Co ale pocítíte, jsou například nevyhlazené, zubaté titulky nebo problém
s přehráváním audio souborů FLAC, které přehrávač vůbec nevidí, i když je má v seznamu podporovaných formátů. Potěší bezproblémová podpora MKV ripů, H.264
MOV a MPEG4 AVC, čímž budete mít
zaručeno, že vám pojede drtivá většina
moderních videí.
Také dálkový ovladač je navlas stejný, s fosforeskujícími tlačítky a výborným rozložením. Jen v příslušenství již
nenajdete HDMI kabel. Zajisté oceníte
přítomnost velmi dobře čitelného barevného LCD displeje, který neustále zob-

E

M

VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

PALEC ČÍ
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5 745 Kč

Za širokou podporu
formátů

rozprostřený po celé ploše, ve kterém
jsou pouze výstupky a otvory pro upevnění pevného 3,5" disku, který zapojíte
vsunutím do připravených konektorů. Samotný procesor je přitom přímo chlazen
spodním kovovým krytem. Jedná se sice
o elegantní a jednoduché řešení, bohužel není pevný disk nijak chlazen a vyžaduje ofukování ventilátorem, který je dost hlučný a automatické regulace. Můžete jej jedině
odpojit. Není ale problém přehrávat ﬁlmy přímo z domácí sítě a provozovat přehrávač
bez disku s odpojeným ventilátorem.
Posledním, čím se eGreat od Popcornu liší, je dálkový ovladač. Má jiný tvar a podobné rozložení tlačítek až na ovládání hlasitosti, které je tentokrát přístupnější. Pokud
se smíříte s neduhem v podobě hlučného
ventilátoru, můžete se spolehnout, že vám
Umax eGreat výborně poslouží při sledování jakéhokoliv videa a audia z pevného disku, ze sítě i z internetu.

přední eSATA porty
široká podpora formátů
pokročilé síťové funkce
přiložený USB Wi-Fi 802.11n adaptér
hlučný, neregulovaný ventilátor
neumí nahrávat, žádné videovstupy

Pevný disk posadíte na dvě západky
a přišroubujete zespod dvěma šroubky

Informatici si pletou Halloween a Vánoce; OCT 31 je stejné jako DEC 25
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evněji než Popcorn Hour A110 nebo eGreat EG-M31B si
můžete koupit také přehrávač Iamm NTD38HD-NDAS. Ten však
skončil s výrazným rozdílem až na pátém místě. Důvodem je silně neodladěný ﬁrmware, který měl i přes použitý pokročilý signálový procesor
problémy například s některými MKV
ripy. Po nahrání nejnovějšího ﬁrmware už sice přehrál všechny, ale zase
jsme se setkali s problémem v podobě českých znaků, které v názvech
souborů vůbec nezobrazoval, nebo
s tím, že se přehrávač velmi často zasekával.
Ale ani v původním ﬁrmwaru tonení s češtinou příliš slavné: sice ji v titulcích i v názvech souborů zobrazuje, ale písmena s diakritikou jsou o něco větší
a tučnější než ostatní. Samotné menu je pouze anglické, ale zato rychlé. Přehrávač by si nicméně zasloužil širší možnosti nastavení.
S titulky můžete při přehrávání videa dělat různé operace od posunutí v čase po změnu jejich ve-

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

L

6. EMGETON GURU 2

okud se vám nechce
připojovat k přehrávači USB CD/DVD mechaniku nebo čtečku paměťových karet externě, máte
možnost si koupit starší Emgeton Guru 2, který má tato
média již zakomponovaná.
Zároveň má tento přehrávač
výrazný handicap – pouze
DVI výstup, HDMI budete hledat marně. K televizi ho tak
sice přes redukci připojíte, ale
zvuk již musíte vést zvlášť.
Na lesklém čele věžovitého
přehrávače naleznete barevný textový displej, jenž je bez problémů čitelný i z větší dálky, také zobrazované
informace jsou dostačující. Celkově je provedení přehrávače na velmi dobré úrovni, k disku se dá snadno dostat, je pevně ukotven čtyřmi
šroubky a chlazen tichým ventiláto-

7. EMTEC MOVIE CUBE S800 500 GB
černobílé krabičce se ukrývá přehrávač, který jako jediný v našem testu nelze koupit bez pevného disku. Stejně tak jen
u něho najdete jak analogový, tak digitální televizní tuner a z obou můžete
nahrávat. Co se ale přehrávání audia
a videa týče, není na tom tento přehrávač kvůli použitému čipsetu zrovna
nejlépe. MKV ripy vůbec nepřehraje
a také s WMV nebo MOV soubory nepočítejte, stejně jako s kodekem MPEG4 AVC. Přehrávání se
tak omezuje pouze na nejběžnější formáty, navíc se ještě například u MPEG4 setkáte při rozlišení
1080p s trháním videa. S češtinou
v titulcích nemá přehrávač sebemenší problém. Na druhou stranu,
jakmile jsou titulky delší než dva
řádky, což se stává poměrně často, jde vidět z třetího řádku už jenom půlka.
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přehrává většinu MKV videí
časovač vypnutí
pokročilé operace s titulky
anglické menu, podpora češtiny
neumožňuje nahrávání
likosti, barvy i umístění, přitom ale nelze vybrat jiný
soubor s titulky, jako tomu je u některých jiných přehrávačů.
Iamm oplývá malým barevným LCD displejem,
který zobrazuje zmenšené menu. Obsahuje sice
spoustu informací, avšak písmena na něm jsou
malá, takže jdou z dálky jen stěží vidět. Displej proto
slouží spíše jen pro snadnou orientaci v menu bez
připojené televize či monitoru. A pokud by vás rušil, můžete jej v nastavení vypnout. Co se sítě týče,
má Iamm vestavěnou Wi-Fi a také 100 Mbit/s LAN.
Poskytne ale jen základní přístup do sítě přes Sambu, nelze ani ukládat oblíbené síťové cesty. Na druhou stranu můžete k přehrávači vzdáleně přistupovat jako k síťovému disku.

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

5,7

5 490 Kč

P

V

6,7

5 710 Kč

5. IAMM NTD38HD-NDAS

rem. Hůře na tom je přehrávač, zejména co se podpory všemožných formátů
týče. Prohlédnete si na
něm pouze JPG/JPEG fotky, ačkoliv i ty mnohapixelové. Horší už to je s MKV
soubory a H.264 MOV videi, s obojím si přehrávač
vůbec neporadí. Pokud
si budete chtít pustit svůj
oblíbený DVD ﬁlm z ISO
souboru, setkáte se zde
s problémem, že Guru 2
nepozná formát DVD Video a vejde do ISO souboru jako do složky.
Co ale na přehrávači oceníte, je jednoznačně rychlé
a jednoduché počeštěné menu, jen možnosti nastavení mohly být podrobnější. Přiloženým ovladačem se přehrávač neovládá nejhůře, ale ve tmě budete jen stěží rozeznávat šedé popisky nad tlačítky.

CD/DVD mechanika
tichý chod, nízká spotřeba
nepřehrává MKV
nerozezná DVD Video
nečitelné popisky na ovladači
nemá HDMI

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

5,7

7 413 Kč
Co se konektivity týče, lze přehrávač
osadit vhodným USB Wi-Fi adaptérem
nebo se připojit přes 100 Mbit/s LAN
síť. V obou případech se ale náročnější 1080p videa začnou trhat. Pokud budete chtít v přehrávači vyměnit
disk, jde to, musíte však podstoupit poměrně náročnou demontáž.
V přední části přístroje se nachází miniaturní graﬁcký displej, který má nízké rozlišení a z dálky na něj prakticky neuvidíte. Slouží tak jen k orientaci
v menu bez připojené obrazovky.
Tento přehrávač, ačkoliv není vůbec levný, má řadu závažných nedostatků, mezi něž patří i poměrně
vysoká hlučnost, pomalé menu (způsobeno vytvářením náhledů za každou cenu) nebo dálkový ovladač, jenž
musíte přesně nasměrovat, aby reagoval. Koupi tohoto modelu tedy pečlivě zvažte, konkurence nabízí mnohem větší komfort za nižší cenu.

analogový a digitální tuner
kompozitní vstup, možnosti záznamu
úzce směrový dálkový ovladač
problém s pokročilejšími formáty
vysoká hlučnost
velmi pomalé listování soubory

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

Vše o mobilních telefonech, novinky, recenze, diskusní fóra – www.mobilmania.cz
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8. ELLION HMR-350H

DV vstup, SCART vstup i výstup
čitelný textový displej, joystick
tichý chod
při 1080i titěrné titulky
podporuje pouze základní formáty
pomalé a neohrabané menu

celé menu zmenší na malý obdélník uprostřed
obrazovky. Něco podobného se stane i s titulky
– zmenší se a jsou mnohem hůře čitelné, navíc
i mírně zubaté.
Listování mezi soubory je opět značně pomalé kvůli náhledům. Navíc je procházení souborů zpracováno poněkud netradičně: při vstupu
do složky se dole zobrazí náhledy souborů a jejich názvy se dozvíte až po najetí na určitý soubor. Osobně v tomto způsobu zobrazení nevidím
téměř žádnou výhodu, ale pouze další zdržování
při hledání toho, co si chcete pustit. Jediné místo,
kde to má smysl, je prohlížení více fotograﬁí.

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

5,1

3 445 Kč

ž na první pohled velmi
strohý přehrávač Evolve
Encore HD je celý
osazen do bytelného hliníkového kabátu. To však
bohužel nic nemění na
faktu, že je kvůli miniaturnímu zadnímu větráčku s vysokými otáčkami celkem
hlučný, navíc celý kvůli disku vibruje a drnčí. Větráček sice jde odpojit, ale to
příliš nedoporučuji už kvůli tomu, že disk není plošně spojen s hliníkovým obalem a nebyl by dostatečně
ochlazován.
Kvůli osazenému signálovému procesoru Realtek
RTD1262PA se můžete spolehnout, že náročnější formáty a videa v rozlišení 1080p si zkrátka na tomto přehrávači nepustíte.
Pokud vám to nevadí a smíříte se s klasickým DivX

U

nebo DVD Video ﬁlmy,
určitě vás potěší široké
možnosti nastavení titulků od výběru jiných až po
posun v čase nebo změnu barvy. Samotné titulky
jsou ale velmi tenké a ještě k tomu zubaté, takže
se příliš dobře nečtou.
Co vás bude opravdu
štvát, je neuvěřitelně pomalé procházení souborů. Při pohybu mezi soubory se vždy musí udělat
náhled (u videa také),
což extrémně zpomaluje. Samotné menu je sice
hezké, ale je pouze anglicky a můžete mít jistotu,
že to tak i zůstane kvůli nemožnosti nahrát nový ﬁrmware. S diakritikou
v názvech souborů i v titulcích si nicméně přehrávač naštěstí bez problémů poradí.

10. CHRONOS MP4200S MEDIA PLAYER / RECORDER
oslední přehrávač v našem testu
jako jediný neobstál při přehrávání videí ze sítě. Všechna se více či
méně trhala, proto doporučuji používat síťové rozhraní pouze ke kopírování souborů na disk, ne k přímému přehrávání. Mezi
klady tohoto zařízení patří možnost nahrávání z kompozitního vstupu, k čemuž můžete použít vestavěný plánovač nebo nahrávat rovnou. Menu
přehrávače je sice přehledné a jednoduché, ale opět vše sráží pomalé
náhledy videa i audia, které nejdou
vypnout. Ani do tohoto přístroje nijak
nenahrajete nový ﬁrmware.
Stejně jako Evolve Encore HD je
také tento přehrávač v hliníkovém
těle, na zadní straně má malý větráček s vysokými otáčkami a i on celý
vibruje kvůli pevnému disku. Co se
podporovaných formátů audia a videa týče, ani MP4200S nepřehraje
WMA nebo FLAC soubory, s WMV

pevné hliníkové tělo
možnosti nastavení titulků
vysoká hlučnost a vibrace
nesnesitelně pomalé náhledy
nemožnost sehnat nový ﬁrmware
podporuje pouze základní formáty

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

4,8

4 045 Kč

P

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

enápadný černý přehrávač s lesklým čelem příjemně překvapil nejen jednoduchým textovým displejem, všesměrovým joystikem k přímému
ovládání menu, ale také SCART vstupem a výstupem, což ocení majitelé starších televizorů, DVD přehrávačů/rekordérů nebo satelitních přijímačů. Vzadu
mezi porty najdete dokonce i DV vstup
(malý FireWire) pro kameru. Ze SCARTu a kompozitního vstupu můžete pohodlně nahrávat za pomocí plánovače nahrávání a pořízené videonahrávky nakonec
i upravit v jednoduchém integrovaném videoeditoru.
Tento přehrávač skončil až na osmém
místě, a to především kvůli vůbec nejslabší podpoře různých formátů videa, audia
a fotek. Měl problémy dokonce s audio
soubory MP3 Pro a u MPEG4 videí nezvládal rozlišení 1080p, toto rozlišení navíc ani
nepodporuje. V menu nastavíte maximálně 1080i, což má navíc za následek, že se

N

9. EVOLVE ENCORE HD

5,5

5 056 Kč

možnost nahrávání z kompozitního
vstupu
vysoká hlučnost, pomalé náhledy
přehrávání videa ze sítě trhané
řada problémů s kodeky a formáty
nemožnost sehnat nový ﬁrmware

nebo dokonce MKV už vůbec nepočítejte. Totéž platí i pro AC3 zvuk u běžného AVI/DivX videa. Přehrávání vašeho ﬁlmového archívu se tak může stát ruskou ruletou – některé ﬁlmy ani nespustíte.
Dálkový ovladač je klasický, velký s gumovými tlačítky, velkými písmeny a číslicemi. Práce s ním je
pohodlná, i když by si tlačítka zasloužila jistější stisk
nebo jiné umístění, například ta pro změnu hlasitosti. Při koupi tohoto přehrávače se musíte smířit s tak
velkým množstvím kompromisů, že doporučuji radši
si připlatit a koupit nějaký jiný model, třeba některý
z předních příček našeho testu.

KONEKTIVITA
VÝBAVA A FUNKCE
SPOTŘEBA A HLUČNOST
PODPORA FORMÁTŮ
OVLÁDÁNÍ

Život občas není nic moc, ale má skvělou graﬁku
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váha

1. DViCo TViX HD M-6500A

Konektivita [20 %]

7,0

3. Emgeton Guru 4 TViX

7,2

6,6

10

SMB, NFS

8

6

Bonjour, UPnP SSDP, UPnP AV, WM
Connect, WMP NSS, SMB, NFS, HTTP
NAS, FTP

10

FTP, NDAS (Netshare)

6

přístup k síti

2%

SMB, NFS

8

přístup ze sítě k přehrávači

2%

FTP, NDAS (Netshare)

internetové služby

2%

–

0

video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

10

–

0

přehrávání se sítě LAN

2%

bez problémů (1 Gbit/s)

10

bez problémů (100 Mbit/s)

8

bez problému (100 Mbit/s)

8

bezdrátová síť (Wi-Fi)

2%

možnost dokoupit

2

USB dongle v balení (802.11n)

10

možnost dokoupit

2

USB porty

2%

2× zadní host, 1× zadní target

9

1× přední host, 1× zadní host a target

10

2× zadní host, 1× zadní target

9

videovstupy / televizní tuner

3%

– / DVB-T

9

–/–

0

– / DVB-T

9

další porty

1%

–

0

–

0

–

0

digitální S/PDIF audio výstupy

2%

optický, koaxiální

10

optický

7

optický, koaxiální

10

analogové audio vstupy / výstupy

1%

– / 2× cinch

4

– / 2× cinch

4

– / 2× cinch

4

videovýstupy

2%

HDMI 1.3a, komponentní, kompozit., S-Video

10

HDMI 1.3a, komponentní, kompozit., S-Video

10

HDMI, komponentní, kompozitní, S-Video

Výbava a funkce [20 %]

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

2. Popcorn Hour A-110

8,6

přední displej

2%

optická mechanika / čtečka pam. karet

2%

textový displej (systémový čas i čas
přehrávání, název souboru apod.)
–/–

nahrávání z videovstupů

2%

nastavení času sledování a nahrávání

2%

operace s titulky

3%

kvalita textových titulků
podporované rozlišení

5,7

8

7,9

10

–

0

0

–/–

0

textový displej (systémový čas i čas
přehrávání, název souboru apod.)
–/–

pouze z integrovaného DVB-T tuneru

8

–

0

pouze z integrovaného DVB-T tuneru

8

10

10

ano (i automatické zapnutí a sledování)
možnost vybrat jiné, změna barvy výplně
i okraje titulků
mírně zubaté

10

10

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

0

1%

ano (i automatické zapnutí a sledování)
možnost vybrat jiné, změna barvy výplně
i okraje titulků
vyhlazené

2%

1 080p

10

1 080p

10

1 080p

10

možnost nahrání nového ﬁrmwaru

2%

10

ano
automatické spouštění i vypnutí, rodičovský
zámek, velikost písma, široké možnosti
nastavení obrazu, rychlost otáček ventilátoru

10

3%

příslušenství

2%

ano
velmi široké možnosti nastavení audia,
videa i sítě (včetně ukládání síťových cest),
rodičovský zámek, zpomalené přehrávání,
sada náhradních šroubků, HDMI kabel, USB
prodlužovací kabel, USB kabel, napájecí
kabel + adaptér

10

možnosti nastavení, další funkce

ano
automatické spouštění i vypnutí, rodičovský
zámek, velikost písma, široké možnosti
nastavení obrazu, rychlost otáček ventilátoru
2× AAA baterie, USB kabel, HDMI kabel,
napájecí kabel, kompozitní/R/L cinch kabel,
český manuál

Spotřeba a hlučnost [10 %]

7

10

10

5,5

9

10

7

2× AAA baterie, USB kabel, napájecí kabel,
kompozitní/R/L cinch kabel, český manuál

8,0

10
0

7
6

10

6

5,5

spotřeba Stand-by / přehrávání / bez disku

2%

4,5 / 23,3 / 14,2 W

6

8,2 / 16,4 / 9,0 W

7

4,0 / 23,4 / 14,7 W

6

šetřící funkce

1%

–

0

po čase se vypne disk

10

–

0

časovač vypnutí

1%

ano: video (30–180 min), TV (30–240 min)

10

–

0

ano: video (30–180 min), TV (30–240 min)

10

hlučnost ventilátoru

4%

střední

7

pasivní chlazení

10

střední

7

odhlučnění disku

2%

špatné

4

dobré, gumové nožičky

8

špatné

4

uchycení pevného disku

1%

nepevné, bezšroubové, disk se viklá

4

pevné, šroubové

9

nepevné, bezšroubové, disk se viklá

Podpora formátů [35 %]

8,4

8,7

4

8,0

fotky: JPG / GIF / BMP / TIF / PNG

2%

ano / ne / ne / ne / ne

4

ano / ano / ano / ne / ano

10

ano / ne / ne / ne / ne

4

audio: MP3 / AAC / WMA9 / OGG

4%

ano / ne / ano / pouze stereo

8

ano / ano / ano / ano

10

ano / ne / ano / pouze stereo

8

audio: AC3 / DTS / MPC / FLAC

2%

ano / ano / ne / ano

9

ano / ano / ne / ano

9

ano / ano / ne / ne

5

video: MPEG1 / MPEG2 / MPEG4

2%

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

video: MPEG4 ASP / MPEG4 AVC / WMV9

4%

ano / ano / ano

10

ano (GMC pouze 1) / ano / ano

9

ano / ano / ano

10

video: MOV (H.264) / WMV / MKV ripy

4%

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

podpora AVI / DIVX

3%

neúplná / neúplná

6

téměr úplná / téměř úplná

8

neúplná / neúplná

6

podpora MP4 / MKV / ISO

4%

ano / ano / ano (i menu)

10

ano / ano / ano (i menu)

10

ano / ano / ano (i menu)

10

titulky: SRT / SUB / SSA / SMI / SUB + IDX

4%

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

9

ano / ano / ano / ano / ne

8

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

10

kódování titulků CP1250 / UNICODE / UTF-8

4%

ano / ne / ano

8

ano / ne / ne

6

ano / ne / ne

6

maximální počet znaků / řádků titulků

1%

50 a více / 3

3

50 a více / 3

3

50 a více / 3

3

playlisty M3U / MP3 tagy ID3 v1 / ID3 v2

2%

ano / ano / ne

7

ne / ano / ano

7

ano / ano / ne

Ovládání [15 %]

8,5

dálkový ovladač

2%

menu

3%

vynikající, fosforeskující tlačítka, skvěle
padne do ruky, logické rozložení tlačítek
české, intuitivní, velmi rychlé

10
10

8,2
fosforeskující snadno stisknutelná tlačítka,
ne zrovna ideální rozložení
české, intuitivní, velmi rychlé

7
10

7

8,5
vynikající, fosforeskující tlačítka, skvěle
padne do ruky, logické rozložení tlačítek
české, intuitivní, velmi rychlé

10
10

10

podpora češtiny v názvech souborů

2%

výborná

10

výborná

10

výborná

počet zobrazených znaků

1%

60 a více

10

50, delší text roluje

10

53, delší text se roluje

10

pořadí souborů

2%

dle abecedy, data, času

10

pouze dle abecedy

4

dle abecedy, data, času

10

rychlý posuv

2%

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

8

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

4

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

8

zoom videa / posuv obrazu

2%

default, pan&scan, fulscreen / ano

3

ano (1–400 %) / ano

10

default, pan&scan, fulscreen / ano

3

zoom fotky / posun zvětšené fotky

1%

jemný, ale pomalý / ano

5

ano (rychlý, 1–400 %) / ano

10

jemný, ale pomalý / ano

5

Parametry
čipset

Sigma Design SMP8635

Sigma Design EM8635

Sigma Design EM8621

verze ﬁrmware

1.3.74 (13.12.2008)

01-17-081023 (4.11.2008)

1.4.52 F (13.5.2008)

rozměry (š × v × h)

183 × 75 × 139 mm

270 × 32 × 132 mm

183 × 75 × 139 mm

13 078 Kč

5 795 Kč

9 080 Kč

7,9

7,7

7,5

Cena
Celkem
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4. Umax eGreat EG-M31B

5. Iamm NTD38HD-NDAS

7,3

6. Emgeton Guru 2

5,6

7. Emtec Movie Cube S800 500 GB

3,7

6,6

Bonjour, UPnP SSDP, DLNA, WM Connect,
WMP NSS, SMB, NFS
NAS, FTP

10

SMB

5

SMB

5

SMB

5

10

NDAS

4

–

0

–

0

video, audio, foto, RSS, P2P, rádio

10

–

0

–

0

internetová rádia

2

bez problémů (100 Mbit/s)

8

bez problémů (100 Mbit/s)

8

bez problému (100 Mbit/s)

8

1 080p se trhá (100 Mbit/s)

4

USB dongle v ceně (802.11n)

10

vestavěná 802.11b/g (WEP, WPA)

7

–

0

možnost dokoupit

2

2× zadní host, 1× zadní target

9

2× zadní host, 1× zadní target

9

2× zadní host, 1× zadní target

9

2× zadní host, 1× zadní target

9
10

–/–

0

–/–

0

–/–

0

kompozitní / DVB-T i analogový

2× eSATA

7

1× eSATA, externí IR přijímač

5

–

0

SCART výstup (TV)

7

optický

7

optický, koaxiální

10

optický, koaxiální

10

optický, koaxiální

10
10

– / 2× cinch

4

– / 2× cinch

4

– / 2× cinch

4

2× cinch / 2× cinch

HDMI 1.3a, komponentní, kompozitní

8

HDMI, komponentní, kompozitní, S-Video

8

DVI, komponentní, kompozitní, S-Video

6

HDMI, komponentní, kompozitní

5,8

5,6

0

–/–

0

plně graﬁcký displej (název souboru,
souborový systém, režim přehrávání)
–/–

–

0

–

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

0

10

–
možnost změnit barvu, velikost a umístění,
posunout v čase
vyhlazené

1 080p

10

1 080p

ano
velmi široké možnosti nastavení audia,
videa i sítě (včetně ukládání síťových cest),
rodičovský zámek, zpomalené přehrávání
sada šroubků, eSATA kabel, USB
prodlužovací kabel, USB kabel, HDMI kabel,
napájecí kabel + adaptér

10

textový displej (videovýstup, médium, režim
přehrávání, TV norma, doba přehrávání)
CD + DVD / CF I/II, xD, SD, MMC, MS

0
0
7

7

5,8

10

méně kvalitní graﬁcký displej (název souboru,
souborový systém, hlasitost)
–/–

0

–

0

z tunerů nebo kompozitního vstupu

10

ne

0

plánovač nahrávání

7

pouze možnost vypnutí

2

pouze změna kódování

1

10

zubaté

5

vyhlazené

10

10

1 080i

4

1 080i

4

ano

10

10

ano

10

10

pouze základní nastavení, zpomalené
přehrávání, bookmarky

3

4

hudba i video na pozadí, otočení obrazu,
rodičovský zámek, TimeShift, teletext

6

8

anténa, 2× AAA baterie, Y/Pb/Pr cinch kabel,
kompozitní/R/L cinch kabel, USB kabel,
napájecí kabel + adaptér, angl. manuál

ano
pouze základní nastavení, rychlost otáček
ventilátoru, zapnutní/vypnutí slideshow,
bookmarky
2× AAA baterie, USB kabel, napájecí kabel +
adaptér, Y/Pb/Pr cinch kabel, kompozitní/R/
L cinch kabel, český manuál

7

2× CR2032 baterie, Y/Pb/Pr cinch kabel,
kompozitní/R/L cinch kabel, USB kabel,
nalep. nožičky, redukce SCART na 3× cinch

7

9

5,7

10
0

7

7,4

9

8,2

6

4,8

0,8 / 18,1 / 10,2 W

9

4,9 / 17,3 / 7,9 W

8

0,3 / 20,0 / 13,1 W

8

1,1 / 21,7 / 14,0 W

po čase se vypne disk

10

–

0

po čase se vypne disk

10

–

0

–

0

ano (po skončení, 30 minut, 1 h, 2 h)

10

–

0

–

0

velmi vysoká (lze jej odpojit)

3

střední

7

nízká

9

hlučný

4

dobré

7

velmi dobré

10

velmi dobré

10

dobré

7

pevné, šroubové

9

celkem pevné, bezšroubové

7

pevné, šroubové

9

pevné, šroubové

9

8,7

7,8

5,8

7

5,9

ano / ano / ano / ne / ano

10

ano / ano / ano / ne / ano

10

ano / ne / ne / ne / ne

4

ano / ano / ano / ano / ne

9

ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / pouze stereo

9

ano / ano / pouze stereo a VBR / ano

9

ano / ano / ne / ano

9

ano / ano / ano / ne

6

ano / ne / ne / ne

3

ne / ne / ne / ne

0

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano (GMC pouze 1) / ano / ano

9

ano (GMC pouze 1) / ano / ano

9

ano / ne / ano

6

ano (GMC pouze 1) / ne / ne

2

ano / ano / ano

10

ne / ano / některé ne

6

ne / ano / ne

3

ne / ne / ne

0

téměr úplná / téměř úplná

8

téměr úplná / téměř úplná

8

téměr úplná / téměř úplná

9

úplná / úplná

10

ano / ano / ano (i menu)

10

ano / neúplná / ano (i menu)

7

ano / ne / ano (ne jako DVD)

4

téměř úplná / okrajová / ano (i menu)

5

ano / ano / ano / ano / ne

8

ano (bez tagů) / ano / ano / ano / ne

7

ano / ne / ne / ano / ano

6

ano / ano / ano / ano / ne

8

ano / ne / ne

6

ano / ne / ano

8

ano / ne / ne

6

ano / ano / ano

10

50 a více / 3

3

50 a více / 10

10

50 a více / 8

8

50 a více / 2,5

2

ne / ano / ano

7

ano / ne / ne

3

ano / ne / ne

3

ano / ano / ne

8,4

6,6

fosforeskující snadno stisknutelná tlačítka,
dobré rozložení
české, intuitivní, velmi rychlé

8

jednoduchý, gumová tlačítka, dobré rozložení

7

10

anglické, méně intuitivní, rychlé

6

7,5
dobře se drží, ve tmě nečitelné popisky, horší
rozložení, tuhá tlačítka
české, intuitivní, velmi rychlé

7

4,4

10

tenký, nutno přesně směrovat, některé funkce
špatně dostupné (přes shift)
české, velmi pomalé, zdržují náhledy

3
8

5

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

–

5,0

3

výborná

10

některá česká písmena tučná

8

výborná

10

některá česká písmena tučná

50, delší text roluje

10

28, delší text roluje

7

30, delší text zkracuje

3

18, delší text trhaně roluje

3

pouze dle abecedy

4

dle abecedy, znaky na konec

2

pouze dle abecedy

4

pouze dle abecedy

4

2×; 4×; 8× (vpřed i vzad)

4

2×; 4×; 8×; 16× (vpřed i vzad)

6

10×; 30×; 60× (vpřed i vzad)

8

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

10

ano (1–400 %) / ano

10

ano (1–20) / ano

8

ano (i zmenšení) / ano

7

ne / ne

0

ano (rychlý, 1–400 %) / ano

10

ano (rychlý, 1–15) / ano

9

jemný a rychlý / ano

10

ano (pomalý, 2×, 4×, 8×, 16×) / ano

4

Sigma Design EM8635

Sigma Design EM8623

Sigma Design EM8621

1023 (23.10.2008)

1.118 (18.6.2008)

1.34 (11.11.2008)

353 (17.10.2008)

165 × 60 × 165 mm

180 × 70 × 140 mm

75 × 226 × 180 mm

62 × 216 × 174 mm

5 745 Kč

5 710 Kč

5 490 Kč

7 413 Kč (500 GB disk)

7,5

6,7

5,7

5,7

Nejsou ošklivé ženy. Jenom líní uživatelé Photoshopu

Realtek RTD1262PA
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PROFI

Deset multimediálních přehrávačů

váha

8. Ellion HMR-350H

Konektivita [20 %]

6,3

10. Chronos MP4200S Media Player /
Recorder

5,0

3,5

přístup k síti

2%

SMB

5

SMB

5

SMB

5

přístup ze sítě k přehrávači

2%

NDAS

4

NAS

6

–

0
0

internetové služby

2%

–

0

–

0

–

přehrávání se sítě LAN

2%

bez problémů (100 Mbit/s)

8

1 080p se trhá, jinak OK (100 Mbit/s)

4

trhání téměř u všech videí, vše zpomalené

1

bezdrátová síť (Wi-Fi)

2%

možnost dokoupit

2

možnost dokoupit

2

–

0

USB porty

2%

2× zadní host, 1× zadní target

9

2× zadní host, 1× zadní miniUSB target

9

1× přední host, 1× zadní miniUSB target

7

videovstupy / televizní tuner

3%

DV in (FireWire), kompoz., SCART / –

5

kompozitní / –

3

kompozitní (přes redukci) / –

3

další porty

1%

SCART výstup, SCART výstup (TV)

10

–

0

–

0

digitální S/PDIF audio výstupy

2%

optický, koaxiální

10

optický, koaxiální

10

optický, koaxiální

10

analogové audio vstupy / výstupy

1%

2× cinch / 2× cinch

10

2× cinch / 2× cinch

10

2× cinch (přes redukci) / 2× cinch

9

videovýstupy

2%

HDMI, komponentní, kompozitní

7

HDMI, komponentní, kompozitní

7

HDMI, komponentní, kompozitní

Výbava a funkce [20 %]

MEGATEST: MULTIMEDIÁLNÍ PŐEHRÁVAÿE

9. Evolve EncoreHD

5,3

přední displej

2%

optická mechanika / čtečka pam. karet

2%

textový displej (název souboru a média, čas
přehrávání, rozlišení, výstup)
–/–

nahrávání z videovstupů

2%

nastavení času sledování a nahrávání
operace s titulky
kvalita textových titulků

4,8

7

4,0

9

–

0

–

0

–/–

0

– / SD, SDHC, MS

3

z kompozitního vstupu, SCARTu

9

z kompozitního vstupu

6

z kompozitního vstupu

6

2%

plánovač nahrávání

7

plánovač nahrávání

7

pouze možnost vypnutí

2

10

možnost vypnutí a změny kódování

3

1%

velmi malé, mírně zubaté

3

plánovač nahrávání
možnost vybrat jiné, vypnout, změnit barvu,
kódování, velikost i umístění, posun v čase
velmi tenký okraj, mírně zubaté

7

3%

7

takřka vyhlazené

9

podporované rozlišení

2%

1 080i, optimálně 576p

3

1 080i

4

1 080i

4

možnost nahrání nového ﬁrmware

2%

ano

10

ne

0

ne

0

možnosti nastavení, další funkce

3%

chudé nastavení, pokročilé pouze možnosti
nahrávání, TimeShift, editor videonahrávek,
možnost kopírování z/na různá média

5

pouze základní nastavení, TimeShift, editor
videonahrávek

4

pouze základní nastavení, hudba na pozadí,
TimeShift, zpomalení videa, možnost
kopírovánína různá média i z nich

4

příslušenství

2%

2× AAA baterie, USB kabel, napájecí kabel
+ adaptér, kompozitní/R/L cinch kabel,
angl. manuál

5

2× nabíjecí AA baterie, Y/Pb/Pr cinch kabel,
kompozitní/R/L cinch kabel, USB kabel,
napájecí kabel + adaptér, český manuál

8

2× AAA baterie, Y/Pb/Pr cinch kabel,
kompozitní/R/L cinch kabel, USB kabel,
napájecí kabel + adaptér, angl. manuál

6

spotřeba Stand-by / přehrávání / bez disku

2%

6,0 / 23,7 / 15,3 W

5

2,2 / 18,5 / 11,6 W

8

3,1 / 19,5 / 13,0 W

7

šetřící funkce

1%

–

0

–

0

–

0

časovač vypnutí

1%

–

0

–

0

–

0

hlučnost ventilátoru

4%

tichý

8

vysoká (lze jej odpojit)

4

vysoká

4
2

Spotřeba a hlučnost [10 %]

6,5

3,9

3,8

odhlučnění disku

2%

velmi dobré

10

špatné, celý přehrávač vibruje

2

špatné, celý přehrávač vibruje

uchycení pevného disku

1%

pevné, šuplík se šrouby

9

pevné, šroubové

9

pevné, šroubové

Podpora formátů [35 %]

4,4

0

5,4

9

5,5

fotky: JPG / GIF / BMP / TIF / PNG

2%

ano / ne / ano / ne / ne

6

ano / ne / ano / ne / ne

6

ano / ne / ano / ne / ne

audio: MP3 / AAC / WMA9 / OGG

4%

MP3 Pro ne / ne / jen stereo a VBR / ano

6

ano / ano / částečně / pouze stereo

8

ano / ano / ne / ano

6
8

audio: AC3 / DTS / MPC / FLAC

2%

ne / ne / ne / ne

0

ne / ne / ne / ne

0

ne / ne / ne / ne

0

video: MPEG1 / MPEG2 / MPEG4

2%

ano / ano / nezvládá 1 080p

6

ano / ano / ano (1 080p se trhá)

7

ano / ano / ano

10

video: MPEG4 ASP / MPEG4 AVC / WMV9

4%

ano (GMC pouze 1) / ne / ne

2

ano (GMC pouze 1) / ne / ne

2

ano (GMC pouze 1) / ne / ne

2

video: MOV (H.264) / WMV / MKV ripy

4%

ne / ne / ne

0

ne / ne / ne

0

ne / ne / ne

0

podpora AVI / DIVX

3%

téměr úplná / téměř úplná

8

úplná / úplná

10

neúplná (neumí AC3 zvuk) / neúplná

6

podpora MP4 / MKV / ISO

4%

ne / ne / ano (i menu)

3

ne / ne / ano (i menu)

3

ano / ne / ano (i menu)

5

titulky: SRT / SUB / SSA / SMI / SUB + IDX

4%

ano / ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / ano / ano

10

ano / ano / ano / ano / ano

10

kódování titulků CP1250 / UNICODE / UTF-8

4%

ano / ne / ne

6

ano / ne / ano

8

ano / ano / ano

10

maximální počet znaků / řádků titulků

1%

50 a více / 7

7

50 a více / 10

10

50 a více / 3

3

playlisty M3U / MP3 tagy ID3 v1 / ID3 v2

2%

ano / ne / ne

3

ano / ano / ne

7

ano / ano / ne

7

Ovládání [15 %]

6,2

dálkový ovladač

2%

menu

3%

jednoduchý, celkem přehledný, gumová
tlačítka, popisky ve tmě nečitelné
české, pomalé, neohrabané

podpora češtiny v názvech souborů

2%

některá česká písmena tučná

počet zobrazených znaků

1%

60, nutno najet na soubor

pořadí souborů

2%

pouze dle abecedy

rychlý posuv

2%

zoom videa / posuv obrazu

2%

zoom fotky / posun zvětšené fotky

1%

6,0
velký, dobře drží, neohrabaný, dobré
rozložení tlačítek, hůře se mačkají
anglické, nesnesitelně pomalé

3

8

výborná

2

16, delší text roluje

4

1,5×; 2×; 4×; 8×; 16×; 32× (vpřed i vzad)
ano (2×; 3×; 4×; 8×) / ano
ano (středně rychlý, 2×; 4×; 8×) / ano

6,8
dobrý, vcelku logické rozvržení tlačítek,
snadno se mačkají
české, neohrabané, velmi pomalé

6

10

výborná

10

3

16, delší text roluje

3

pouze dle abecedy

4

pouze dle abecedy

4

10

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

10

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

10

6

ano (2×, 3×, 4×, 8×) / ano

6

ano (2×, 3×, 4×, 8×) / ano

6

6

hrubý a pomalý / ano

5

hrubý a pomalý / ano

4

7
5

6

8

Parametry
čipset
verze ﬁrmware
rozměry (š × v × h)

Cena
Celkem
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Realtek RTD1262PA

Realtek RTD1262PA

neznámá

4.2.1262 (202)

neznámá

222 × 88 × 186 mm

61 × 198 × 171 mm

60 × 206 × 150 mm

5 056 Kč

3 445 Kč

4 045 Kč

5,5

5,1

4,8

Administrátoři chodí na maškarní v masce 255.255.255.0

Realtek RTD1262PA

