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K I S S

Nagrywarka sieciowa DP 558

Odtwarzacz DVD i DivX, Kiss VR-558 firmy Kiss Technology.

VR 558, jako nast pca modelu DP-558, zosta  udoskonalony

i wzbogacony

o nowe funkcje.

Nowo ci , na któr  szczególnie

warto zwróci  uwag  jest wej cie „trigger”

12 V pozwalaj ce na pod czenie i obs ug  za pomoc  pi-

lota domowych urz dze , np. kontrol wiate  lub systemu

zabezpiecze . Dodatkowo, na frontowym panelu umiesz-

czono analogowe wej cia Audio i Video, dzi ki którym bez

trudu mo na pod czy  sprz t multimedialny. Nagrywarka

Kiss VR-558 ma wbudowany przetwornik skaluj cy obraz

do 1080i oraz przetworniki AUDIO-DSP, co umo liwia prze-

gl danie serwisów internetowych (Prognoza Pogody, Gry,

Gie da, Reuters) ju  na odbiornikach PAL 560*720. Jako

w pe ni multimedialne urz dzenie, model V-558 pozwala

równie  na odtwarzanie plików muzycznych czy zdj

w wysokiej jako ci. Model VR-558 zmieniono równie  na

zewn trz. Nowa, surowa obudowa sprawia, e odtwarzacz

wygl da bardzo elegancko i estetycznie. Producent zadba

te  o polskie menu. 

Odtwarzacz
High Definition DP 600

Odtwarzacz DP-600 jest jednym  z pierwszych odtwarzaczy

DVD obs uguj cych format Windows Media Video High Defi-

nition (WMV HD), który zapewnia kompresj  danych cztero-

krotnie bardziej efektywn  ni  format MPEG-2, i dwukrotnie

lepsz  od MPEG-4. Efektem zastosowania formatu WMV HD

jest wy sza jako  wy wietlanego obrazu ni  w standardo-

wych odtwarzaczach DVD. Dzi ki wyposa eniu w bezprze-

wodow  kart  sieciow  WLAN 802.11g, DP-600 mo e od-

twarza  pliki bezpo rednio z komputera pracuj cego w do-

mowej sieci Wi-Fi.

Odtwarzacz
sieciowy DP 1500

To stacjonarny odtwarzacz DVD, jpeg, mpeg-4, XviD oraz

DivX, który ma Certyfikat DivX Networks – w a ciciela kode-

ka DivX. Atutem odtwarzacza jest wbudowana karta siecio-

wa 10/100 oraz slot na PCMCIA wirelessow , dzi ki której

nie trzeba prowadzi  dodatkowych kabli w domu lub te

w firmie. Podstawowym atutem odtwarzacza jest mocniej-

szy Chipset i wi cej pami ci ni  w modelu DP 1000, co

przek ada si  na lepsze czytanie plików AVI, nawet tych

uszkodzonych. Odtwarzacz ma mo liwo  ogl dania fil-

mów DivX bez konieczno ci wypalania ich wystarczy pod -

czy  odtwarzacz do Switch’a

przy wykorzystaniu kabla

sieciowego lub karty

bezprzewodowej,

aby mie  do-

st p do swo-

ich zasobów.

VERACOMP S.A.

ul. Zawi a 61

30-390 Kraków

tel. 012 252 55 55

faks 012 252 55 00

www.kiss-technology.com

www.kissdivix.pl

www.veracomp.pl

ADRES FIRMY:

VERACOMP SA jest oficjalnym dystry-

butorem KiSS Technology w Polsce.

Du ska firma KiSS Technology A/S zo-

sta a za o ona w listopadzie 1994 roku.

Oferuje produkty z czterech grup: od-

twarzacze oraz zestawy kina domowego

(z obs ug  DVD i DivX), monitory pla-

zmowe i TFT, g o niki oraz akcesoria.
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