Кoмeл Софт Мултимедия представя

Домашно кино за ценители
Качествените DVD плейъри и рекордери на KiSS Technology вече носят логото на Linksys, след като
компанията производител бе закупена от Cisco. Новите модели ви очакват в магазините на Comel Soft.
Най-достъпният модел от актуалната продуктова линия
на KiSS/Linksys е DP-1500. Той представлява DVD/DivX плейър
с вградени мрежови възможности (Ethernet и Wi-Fi) и атрактивна препоръчителна цена от 148 евро. DP-1500 притежава
характерната за устройствата на датската компания пълна
универсалност по отношение на поддържаните формати и дискови носители. На него без проблем ще възпроизвеждате DVD и
DVD+/-RW, CD и CD-R/RW, MPEG-4, DivX, XviD, MP3, Ogg Vorbis и
JPEG Picture CD. Плейърът е възприемчив и отворен към непрекъснато обновяващите се стандарти за компресия на цифрово
видео, които могат да бъдат внедрени в него чрез ъпдейт
на фърмуеър, достъпен за свободно изтегляне от Интернет.
DP-1500 разполага с изходи за компонентен и композитен видео
сигнал, S-video и всички необходими аудио конектори за връзка
към останалите компоненти от системата за домашно кино.

DP-1500
DP-470 е цялостно завършено решение за домашна мултимедийна система. Той обединява в един общ корпус DVD/DivX плейър
с пълна поддръжка на актуалните аудио и видео формати и рисивър с 5.1 канален усилвател и AM/FM тунер. Усилвателят е с мощност 50W RMS на канал. DP-470 е до такава степен универсален,
че дори е в състояние да възпроизвежда аудио и видео файлове,
записани на мрежови носители или USB 2.0 флаш памети за съхранение на информация. Комбинираното устройство е идеалното
решение от типа всичко-в-едно. Единственото, което трябва да
добавите към него, за да изградите пълнофункционална система за
домашни забления, е комплект от качествени 5.1 колони.

DP-470
DP-600 е модел с култов статут сред истинските ценители
и маниаци на тема перфектен образ и звук. Това е първият DVD
плейър с възможност за възпроизвеждане на видео с висока разделителна способност (1920 х 1080 пиксела), предизвикал истински
фурор на изложението IFA 2005 в Берлин. Освен DivX и XviD във

всичките им версии, DP-600 поддържа и форматите Windows
Media 9 и Nero Digital, а така също и High-Definition вариантите
Windows Media 9 HD и DivX HD. Плейърът има вградени 10/100Mbps
Ethernet и 802.11g Wi-Fi мрежови контролери, функции за приемане
на IP телевизия, а така също и конектор за цифров HDMI интерфейс за връзка към най-новите LCD и плазмени TV дисплеи.

DP-600
DP-558 е цифров рекордер за запис на видео или TV сигнал
върху вграден в устройството твърд диск и достъп до онлайн
услуги и игри. Предлага се в две модификации в зависимост от
капацитета на диска – 80 или 200GB. DP-558 осигурява пълна
свобода и гъвкавост при програмиране на времето и продължителността на записа на телевизионни предавания във ваше отсъствие, а също и функция TimeShift за пауза по време на живо
предаване и продължаването му впоследствие от записа върху
хард диска. За най-претенциозните потребители е рекордера
VR-558, който има твърд диск с капацитет цели 300GB. На тях
ще се поберат до 450 часа видео и TV програми.
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