
hardware test odtwarzaczy multimedialnych

eo na te
Wyswietlanie na telewizorze filmów w formatach
typowo komputerowych nigdy nie bylo równie
proste. Odtwarzacze multimedialne sprawnie
radza sobie z wiekszoscia formatów wideo oraz
pobieraniem danych bezposrednio z popularnych
serwisów internetowych. [Maciej Lewczuk]

Nie od dzis wiadomo, ze filmy wy
godniej oglqda sie na duzym ekra
nie. Mimo rosnqcej popularnosci

coraz wiekszych monitorów LCD nadal w
wielu domach telewizor ma znacznie wiek

sze rozmiary niz monitor komputera. Jednak
podlaczanie peceta do telewizora nie zawsze
jest proste.

Na rynku pojawia sie juz coraz wiecej
urzadzen umozliwiajacych latwe wyswiet

lanie filmów. zapisanych w komputerowych
formatach. na ekranie telewizora. To tak zwane

DMR-y (Digital Media Receiver - odtwarzacz
multimedialny) - urzadzenia podlaczane do
telewizora i sieci LAN. Duza czesc najnow

szych modeli moze takze prezentowac tresci
z popularnych serwisów, takich jak YouTube,

W skrócie

Nowoczesne odtwarzacze multimedialne (DMR)

podlaczone do telewizora i sieci LANumozliwiaja

ogladanie filmów w prawie wszystkich typowo

komputerowych formatach, takze tych popular

nych w internecie. Wiekszosc z nich radzi sobie

nie tylko z filmami HD,ale takze z obsluga plików

z polskimi napisami - warto unikac tych

które nie wyswietlaja polskich liter. Niektóre

urzadzenia umozliwiaja takze bezposrednie

pobieranie tresci publikowanych w serwisach

internetowych takich jak np. YouTube. Najcie

kawsze modele oferuja mozliwosc zapisywania

materialu z róznych zródel wideo i pozwalaja
uruchomic na nich klienta BitTorrent.
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ShoutCast, SayaTVi inne. Na niektórych mozna
uruchomic uslugi typu Google Maps, Picasa

czy Flickr. Odtwarzacze te laczy sie z telewi
zorem za pomoca przewodów HDMl. kompo
nentowych lub w innych przypadkach poprzez

SCART, kompozytowe czy S-Video.

Odtwarzane formaty
Klasyczny odtwarzacz DVD wyswietla filmy
zapisane na plytach w formacie DVD, a nie
które takze Video CD i DivAlXviD. DMR-y

moga nieporównywalnie wiecej. Praktycznie
zaden multimedialny format filmowy nie jest

dla nich niedostepny. Oprócz tych wymie
nionych potrafia odtwarzac, takie jak MPG,
QuickTime czy WMV.

Wiekszosc obsluguje MKV - standard,
w którym najczesciej zapisywane sa filmy HD
kodowane H.264. Urzadzenia Qnap, EGreat,

Popcorn Hour A-llO, IcyBox MP309. NetGear
EVA9150, czy tez maly WD TV HD Media

Player obsluguja takze inne formaty plików
filmowych HD - MOV i WMV.

Oczywiscie nie trzeba tez rezygnowac
z filmów DVD. Wiekszosc testowanych urza

dzen moze odtwarzac obrazy bezposrednio
ze skopiowanej na dysk struktury plyt DVD
lub nawet ISO.

Napisy w najpopularniejszym w naszym
kraju formacie TXT obsluguje poprawnie
jedynie Manta HDD-I000, Woxter I-Cube
oraz Dvico Tvix 6500A. lecz juz bez obslugi
polskich znaków. Wszystkie moga wyswietlic
teksty z plików SRI, który w iimych krajach

jest uznanym standardem, choc tylko Qnap,
EGreat, Popcorn, Emtec, ley Box, Woxter,
Netgear, WD i Emprex radza sobie z polski
mi znakami.

/

System szybkiego montazu dysku w odtwarzaczu

ulatwia podlaczenie go do peceta w razie potrzeby,

ale ze wzgledu na stosowanie linuksowych

partycji wymagane sa specjalne sterowniki
do Windows.
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Niewielka, estetyczna obudowa kryje w sobie

funkcjonalny odtwarzacz multimedialny, pod

laczany do telewizora albo projektora poprzez

zlacze HDMI lub kompozytowe. Odtwarza

wiekszosc plików filmowych, graficznych i mu

zycznych. Intuicyjny i przejrzysty interfejs

pozwala skutecznie nawigowac po danych

udostepnionych na nosnikach USB. Nie ma

problemów z polskimi napisami w plikach SMI,

SSAi SRI Jesli film zawiera dzwiek wielokana

lowy, uzytkownik bedzie musial podlaczyc do

optycznego wyjscia cyfrowego wzmacniacz

z wbudowanym odpowiednim dekoderem .

•.1,\I:n"..=...· _
• niewielka,estetyczna obudowa. spore mozliwo
sciodtwarzania filmów,w tym 720p i l080p

a:.:Li1!m __ "'!"" _- ---

• brak interfejsu sieciowegoi mozliwosciinstalacji
dysku twardego

WD TV HD Media Player
cena: 420 zl

Qnap odtwarza wiekszosc formatów filmów,

w tym pliki MKV, MOV, WMV (do 1080p),

z opcjonalnego wewnetrznego dysku 3,5", dys

ków USBi zasobów sieci lokalnej. Po zamonto

waniu dysku mozna uruchomic klienta BitTorrent

lub np. serwer FTP.Producent dostarczyl swietne

oprogramowanie do kontrolowania tych funkcji.

Odtwarzacz doskonale radzi sobie z polskimi

napisami z plików SRTi SSA,pozwala zmieniac

ich polozenie, kolor, a takze plynnie regulowac

wielkosc. Urzadzeniem mozna sterowac nie

tylko za pomoca pilota, lecz takze korzystajac

z przycisku na przednim panelu.

Zwyciezcy testu

Qnap NMp·I000
cena: 1790 zl (bez HDD)

"I,,,u'a-:-::
.odtwarza wiekszosc plikówaudio i wideo
.obsluga BitTorrenta

a:.:Li1!m I
• brak mozliwoscinagrywania ze zródel zewnetrznych

Czy dysk jest niezbedny?
Zaleta DMR-ów jest to, ze nie trzeba nagry

wac plyt z filmami. Pliki mozna odtwarzac
bezposrednio z sieci LAN lub podac nagrane
na kluczu USB. Z tego powodu odtwarzacz

Dodatkowo istnieje mozliwosc prostej edy

cji nagranych materialów, czyli ich dzielenie,
laczenie i dodawanie tytulów.

Sporo urzadzen prócz laczenia sie z ser
werem czy domowym komputerem poprzez
siec LAN moze korzystac z uslug dostepnych

w internecie. Przykladowo maja mozliwosc

obslugi takich serwisów internetowych, jak
np. YouTube, SayaTV,Veoh, Videocast, Live365
Radio, iPodcast, Radiobox, CNN News, Picasa,

Flickr, Google Maps. Tak rozbudowane moz
liwosci maja miedzy innymiEGreat, Popcorn
Hour i niemal blizniaczy pod wzgledem moz
liwosci Icy Box MP309HW-B.

Dla wielu uzytkowników niezwykle przy

datna opcja bedzie mozliwosc uruchomienia
na urzadzeniu klienta BitTorrent i sciagania

plików z internetu bez koniecznosci wlaczania
komputera. Za tego typu rozwiazaniem, mimo
niewielkiej mozliwosci konfigUracji aplikacji,
przemawia fakt znikomego w porównaniu
z komputerem poboru pradu - w szczytowym
przypadku jest to maksymalnie 30 W.

Polaczenie poprzez siec bezprzewodowa
Wi-Fi zapewni mozliwosc obslugi bez koniecz
nosci uzywania kabli. Nieliczne urzadzenia

radza sobie z tym bezposrednio (Qnap, Man
ta, NetGear, Emprex), a do niektórych z pre

zentowanych modeli (EGreat Popcorn Hour,
Icy Box MP309HW-B) mozna dokupic karte
sieciowa w formie klucza USB.

Urzadzenia Emtec, Woxter, Dvico, Em

prex czy Icy Box MP3010HW sa w sta
nie nagrywac dzwiek i obraz ze zródel
zewnetrznych, podpietych do wejsc au

dio-wideo, a w przypadku Woxtera takze
z wbudowanego tunera telewizyjnego. Sy
stemy programowania nagran na konkretna

godzine, dzien i tydzien rozbudowano miedzy
innymi o funkcje cyklicznego powtarzania.

Jak dziala odtwarzacz multimedialny

Zlacze wideo umozliwia podlaczenie

odtwarzacza do telewizora n interfejs sieciowy

- odtwarzanie filmów z komputerów R
dysków sieciowych D i internetu D.

latwosc obslugi
Odtwarzacze multimedialne maja sluzyc roz

rywce, dlatego tak wazne jest intuicyjne menu.
Niezwykle przejrzysty interfejs, który na doda
tek jest bardzo funkcjonalny, ma produkt We

stern Digital. Prosty pilot pozwala na sprawne
poruszanie sie po menu, w którym prócz stan
dardowych mozliwosci przegladania plików
posortowanych wedlug klucza FilmyjMuzykaj
Zdjecia, mozna wyróznic dodatkowe funkcje

sortowania wedlug daty pliku, nazw, czestosci
korzystania, wykonawcy itd.

Pilot, tak jak w wiekszosci wspólczesnych
urzadzen audio-wideo, jest niezwykle waz

nym elementem zestawu - najczesciej za
jego pomoca obslugujemy cale urzadzenie.
Tylko nieliczne modele moga byc obslugiwane
z panelu czolowego.

Do niektórych odtwarzaczy, takich jak EG
reat, Popcorn Hour oraz Icy Box MP309HW-B,
mozna podlaczyc klawiature USB. To bardzo
wazne, poniewaz obsluga internetowych apli
kacji, gdzie trzeba wpisywac dluzsze teksty,
jest niekomfortowa, jesli musimy wybierac
litery przy uzyciu pilota.

Dodatkowe mozliwosci

. ,,'
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Porady dla kupujacego
• Zwróc uwage na wyjscia i wejscia audio

-wideo, by pasowaly do twojego sprzetu.

• Wiekszosc funkcji bedzie obslugiwdnych

pilotem, dlatego powinien byc wygodny i miec

dobrze rozplanowane przyciski.

• Odtwarzacz powinien zuzywac niewiele

pradu podczas pracy, a takze w spoczynku.

• Obsluga wielu formatów filmów oraz pol

skich napisów jest w praktyce niezbedna.

• Sprawdz jakosc wsparcia odtwarzacza w in

ternecie (oficjalnego i nieoficjalnego). Czeste

update'y firmware to gwarancja obslugi wszyst
kich formatów.

Jak dziala dysk multimedialny

,.

Takie urzadzenie ma interfejs wideo iport U5B.

Najpierw podlaczamy dysk do komputera

w celu zgrania filmów nPózniej przenosimy

je i podlaczamy do telewizora D.

multimedialny nie musi miec wbudowanego
dysku do prawidlowej pracy. Mimo to prak
tycznie wszystkie testowane modele umoz

liwiaja zamontowanie go, a czesc jest sprze
dawana od razu z dyskiem.

Pojemny dysk 3,5 cala nie jest zbyt drogi,
a znacznie poprawia komfort obslugi DMR-a.
Odtwarzanie filmów bezposrednio z wbudo

wanego HDD powoduje, ze awaria sieci LAN
lub urzadzenia, na którym znajduja sie pliki
(NAS, komputer), nie bedzie miala wplywu na

seans. Niektóre klucze USB sa na tyle wolne,

ze nie da sie z nich plynnie odtwarzac mate
rialu w rozdzielczosci 1080p.

Urzadzenia, które maja mozliwosc zapisy

wania obrazu z wejsc wideo lub wbudowanego
tunera, powinny miec wbudowany dysk, po
niewaz nie zawsze podlaczony klucz USB czy
dysk przenosny ma odpowiednia pojemnosc
lub wydajnosc zapisu. Korzystanie z dysku we
wnetrznego jest konieczne wtedy, gdy chcemy

korzystac z technologii TimeShift.

Koszty korzystania z DIUIR-a
Entuzjazm podczas zakupów odtwarzacza
moze skutecznie ostudzic cena takiego urza
dzenia. Jednym z najtanszych rozwiazan
jest Emprex MEl. Nie obsluguje on filmów
w 00, co po czesci jest rekompensowane moz
liwosciami cyfrowej rejestracji materialu wideo,
a takze ich prosta edycja. Dobrej klasy urza

dzenie obslugujace praktycznie wszystkie for
maty kosztuje okolo 1000 zl. Do tego trzeba

•_ 6•. ,

MP3~.wMA;-OGG

••••••• J
kom pozy t, komponent,

HDMI

stereo, S/PDIF optyczny,

,ele!!rYfZ~y
Fast Ethernet

brak'
USB

tak

brak

nie wymaga po zainsta-

lowaniu. 'iQJL..
siec LAN lub WLAN,

internet, dysk we

wnetrzny, dysk USB

MPEG=2 (\iOB'['D1vX,

XviD, kompresja GMC (z

pr!Lblemaw.D, _QPEL
brak

Icy Box IB
·MP309HW-B

___ 99.Q.zL_ -

24 miesiace

icybox.de/assmann.pl

Emtec Movie Cube
R700

_ §'O zi
24 miesiace

emtec-Tnternational.com

MPEG-:nVOBj, DivX,

XviD, kompresja GMC (z

problemam!), QPEL
brak

siec LAN lub WLAN, dysk

wewnetrzny

. 3., , ..
EGreat EG·M32B

Fast Ethernet

- tFa~
USB

tak

bTak

nie wymaga po zainsta-

.19.Y'a.n!YJ:lQI2.

siec LAN lub WLAN,

internet, dysk we

wnetrzny, dysk USB

MPEG-2 (VOB), DTvx,

Xvi D, kompresja GMC,

_ __ gE~L
MKV nop, 1080i/p,

QT nop, 1080i/p, WMV

... nop, )QaQi/Ph.

MP3, wr:"\A,"óGG, AG

Popcorn Hour A-ll0

Fast Ethernet

-brak -

USB

tak

brak

nie wymaga po zainsta-

lowaniu 1JDD

siec LAN lub WLAN,

internet, dysk we

wnetrzny, dysk USB

MPEG-2 (VOB),DivX,

XviD, kompresja GMC,

__ QPEl _

MKV120p,1080i/p,

QT nop, 1080i/p, WMV

72Qp,1@pi/p

M~3JV.M~, AG
270x32x132 mm

. 11/3 W

1790 zl

24 miesiace

qnap.pl/profipc.pl

Qnap NMP-10

kompozyt, S-Video,

komponent, HDMI

stereo, S/PDIF optyczny,

elektryczny

Gigabit Ethernet

brak

USB

tak

brak

nie wymaga po zainsta-
lowaniu HDD

siec LAN lub WLAN,

internet, dysk we

wnetrzny, dysk USB

MPEG-2 (VOB), DivX,

XviD, kompresja GMC (z

problemami), QPEL

MKV nop, 1080i/p,

QT nop, 1080i/p, WMV

nOp,1080i/p

MP3, WMA, OGG, AO

204x62x176 mm

14/1 W__II fil '1"151

Wyjscia audio

Mie' sce w tescie

Producent, model

Wyjscia wideo

lef&Jsfan na...2d]JUQ09 r.J.

Okres gwarancyjny

Strona WWW (Pfad./dy?tryb.),

Interfejs LAN

In!.ed,ejs WLAN

Inne zlacza

Molliwosc ioSrala.cji ~~Dl>,
Pojemnosc HDD (GB) w zestawie

Urzadzenia niezbedne do pracy
DMR-a

Odtwarzan; niJs~ki

Obslugiwane formaty H.264

Obslugiwane popularne formaty
wideo

Ocena koncowa 100%

.Parametry , -

Odtwarzacze
multimedialne
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•

Emprex ME1

kompozyt, SCART,

kOI)lPllnent
Stereo

nie wymaga po zain

stalowaniu HD!L.J ~

siec LAN lub W[AN, . .:s

dysk wewnetrzny, .~

~ dys~USB . ~

MPEG-2 (VOB), DivX, l '"XviD, kompresja GMC i'j
(z problemami), QPEL Co

brak

-. 14;

dysk USB

stereo, S/PDlf

optyczny
brak

brak

USB

nie

brak

dysk USB/pendrive

kompozyt, HDMI

DivX, XviD, kompresja

GMC (z problemami),

kompresja QPEL

MKV 720p, 1080i/p,

QT 720p, 1080ilp,

WMV 720p, 1080i/p

MP3, WMA, OGG, AO

126x40xl00 mm

8L4W

Western Digital WD
TV HO Media Player

420 z!

24 miesiace

wdc.com

to jego duza zaleta - wystarczy przenosic
miedzy pecetem a telewizorem sam dysk,
a nie caly odtwarzacz.
Skomentuj/ocen artykul na nextmag.pl/a/090720

. 12.' «. :

Ziova (5615

kom pozy t, S-Video,

~mp~,.HQMI
stereo, analog. 5.1,

S/PDlf.opt., elektr.
fast Ethernet

a~
USB

tL
500 GB

nie wymaga

siec [AN lub WLAN,

internet, dysk we

wnetrzny, dysk USB

MPEG-1 (VOBJ, DivX,

XviD, kompresja GMC,

QPE1 _
MKV 720p, 1080ilp

. 11. "
Manta HDD-1000hBox HM(-49tv

Budowa DMR-a nie jest skomplikowana. Mala plyta glówna to serce urzadzenia,

a w pustym miejscu mozna zamontowac dysk twardy 3,5" lub 2,5".

i WMV) , lecz nie ma zadnego wbudowanego
nosnika. Dane do niegQ..moga byc jedynie
dostarczane na zewnetrznych dyskach USB
lub pendrive'ach. Paradoksalnie moze byc

. '.9 •
Dvico Tvix 6500A

. ,8•. ·· .

doliczyc koszt dysku twardego o pojemnosci
minimum 500 GB (okolo 200 zl). -.

Za taka kwote mozna zlozyc juz same

mu maly komputer podlaczany do telewizora.
Idealnie nadaje sie do tego platforma lON
Nvidii. Takie rozwiazanie bedzie bardziej

uniwersalne, ale nie tak wygodne w obslu

dze jak gotowy odtwarzacz multimedialny
i zdecydowanie brzydsze (na rynku nie ma
malych i ladnych obudów).

Tani dysk multimedialny
Specyficznym rodzajem odtwarzaczy sa tak
zwane dyski multimedialne, czyli DMR-y po
zbawione interfejsu sieciowego. Lacza one
w sobie funkcje magazynu wszelkich danych
z mozliwoscia odtwarzania plików multime
dialnych zgromadzonych na wbudowanym
nosniku. Ich zaleta jest jednak niska cena

i to, ze nie wymagaja do pracy konfigurowania
w domu sieci LAN - sa znacznie latwiejsze

w obsludze niz klasyczne DMR-y. Wada jest
koniecznosc ciaglego przenoszenia urzadzenia
od komputera, na którym wgrywamy plik na
dysk, do telewizora.

Przykladem dosc nietypowego dysku mul
timedialnego jest Western Digital TV HD
Media Player. Odtwarza najpopularniejsze
formaty, w tym materialy HD (MKV, MOV

. .' . 7•.
Netgear EVA9150

~_: ••
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