
52 | WWW.PCWORLD.HU | 2010. MÁJUS

Hardverteszt

N agyon csinos, szabványos szórakoztatóelektronikai 
rackméret! hálózati médialejátszó eszköz a Dune BD 
Prime 3.0 és Blu-ray olvasó egységet is tartalmaz. A tel-

jesen ventilátormentes bels" térben van hely egy 2,5 hüvelykes 
merevlemez számára is, de eSATA- és USB-s küls" meghajtók 
is csatlakoztathatók hozzá (akár EXT, FAT vagy NTFS formázás-
sal is).

Az MKV, VC1 és társaik mellett DVD és Blu-ray lemezképek 
teljes, menüs tartalmát is képes 
visszaadni, a küls" AC3 és DTS 
hangsávok is megszólalnak. Nem 
okoz gondot az ékezetes feliratok 
lejátszása sem, illetve állítható az 
id"zítés, méret, bet!típus is. 

Akár 80 MB/s sávszélességgel 
kódolt anyagokat is képes leját-
szani, így nem fogunk találni olyan 
Blu-ray lemezképet, amit ne ad-
na vissza zökken"mentesen a le-
játszó. A Dune Network Playback 
Accelerator pufferel" eljárás gon-
doskodik róla, hogy 100 megabites 
hálózaton át is folyamatos legyen a 
video visszajátszása.

A kezel"felület honosított, jól 
használható, ráadásul készíthe-
tünk saját ikonokat is a hálózati 
megosztott mappák gyors elérésé-
re. A DVD-ket felmásolhatjuk me-
revlemezre vagy hálózatra, FTP- és 
SMB-szervert üzemeltethetünk és 
persze nem maradhat el a beépí-
tett Bittorrent-kliens sem. Aki csa-
lódott már mindenev"nek kikiáltott 
hálózati lejátszóban annak a Dune 
egy igen igényes el"relépési lehe-
t"ség, amely Blu-ray meghajtó nél-
küli változatban (Dune HD Base 3.0) 
olcsóbban is beszerezhet".

Egri Imre

Médialejátszó eszköz

HDI Dune BD Prime 3.0
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Adatok
  Full HD-felbontású (1080p) 
hálózati médialejátszó, Sigma 
Designs 8642 processzor

  Ethernet- és 3 db USB-
csatlakozó, eSATA-
csatlakozás, bels" 2,5 hüvely-
kes merevlemez hely

  Blu-ray olvasó egység, Blu-
ray, DVD, CD és IPTV-adás 
lejátszása

  Kompozit, komponens és 
HDMI 1.3 képi kimenetek, 
optikai és koax digitális 
hangkimenet

  AC3, DTS, MPEG, AAC, LPCM, 
WMA, WMAPro, EAC3, Dolby 
True HD, DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio, FLAC (többcsa-
tornás is) hang dekódolása

  MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, 
VC1, H.264 videó dekódolása; 
MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, 
M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, 
QT, ASF, WMV, Blu-Ray-ISO, 
BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS 
konténerek ismerete

  DTS, Dolby TrueHD és DTS-HD 
dekódolása, analóg 7.1-es 
hangkimenet

  23.976p, 24p képfrissítési 
frekvenciák ismerete

El!ny: nagy teljesítmény, igényes 
kialakítás, nagyon nagy tudás, 
további fejlesztések várhatók
Hátrány: nem olcsó, egyes írott 
DVD-nyersanyagokkal olvasási 
gondja lehet

K öltséghatékony, de több szempontból vizsgálva is külön-
leges multimédiás billenty!zet az Icon7 Topper. Már a do-
bozán szemet szúr a lecsukható és félbehajtható fedél, 

ami rendkívül praktikus: lecsukva pakolhatunk rá, kinyitva begé-
pelend" vagy épp másolásra szánt dokumentumokat támaszt-
hatunk hozzá, használaton kívül pedig megvédi a mechanikát a 
portól és kosztól (de ne gondoljunk hermetikus záródásra), il-
letve a háziállatoktól is. Az említett fedél akkor is jól jöhet, ha a 
gépet otthon használjuk és csak egy pillanatra állunk fel az asz-
taltól, mivel egy, a billenty!zeten kószáló kiskedvenc sok fejfá-
jást, akár adatvesztést is tud okozni. A fedél egyetlen problémá-
ja, hogy a fels" multimédiás gombokat nem takarja le, de ezekkel 
nem okozhatunk bajt, maximum a hanger" beállítása állítódhat 
el vagy levelez"program nyílhat meg stb. 

Maga a billenty!zet (ami a beépített USB-elosztó miatt két 
szabad USB-kaput igényel) kiosztása meglehet"sen furcsa, a 
helytakarékos tervezés miatt notebookoknál látható hasonló 
ömlesztett gombkiosztás dominál. A hordozható gépekhez 
szokott felhasználók hamar eligazodhatnak az új kialakításon, 
a hagyományos formavilághoz szokott kéznek hosszabb átál-
lásra lesz szüksége, de összességében véve a Topperrel nem 
fárasztó a gépelés. Szintén laptopok billenty!zetére hasonlító 
megoldás az Fn gomb megléte, amit lenyomva az F1–F12 funk-
cióbillenty!k alternatív változatait érhetjük el (például számo-
lógép vagy szövegszerkeszt" stb. 
indítása), ám ennek kihasználá-
sához a mellékelt alkalmazás te-
lepítése is szükségeltetik. A f" att-
rakció a szoftverb"l beprogra-
mozható kémkedés elleni gomb 
(pornómód), amit lenyomva egy 
másik – lehet"leg gyorsan indít-
ható – programmal elfedhetjük 
valódi tevékenységünket a körü-
löttünk járó kíváncsiskodók, vala-
mint a f"nök el"l, ha kell"en für-
gék vagyunk.

Papp Gábor

Billenty zet

Icon7 Topper
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Adatok
  Slim gombok és helytakarékos 
kivitel
  Lecsukható véd"fedél
  Beépített USB-hub (2 eszköz 
részére)
  Kiegészít" multimédiás gom-
bok és Fn funkcióbillenty!k
  Kémkedés elleni gomb
  USB-csatlakozás

El!ny: fi noman járó gombok, 
USB-hub, olcsó
Hátrány: fels" gombsor nincs 
takarásban, fura kiosztás
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