
K ellemesen formabontó külsővel dicsekedhet a Mede8er 
médialejátszója - ezüstszín fémburkolatával egyenesen 
UFÓ-szerű lett. A cipóméretű készülék fedelét felhajtva 

hozzáférhetővé válik a SATA merevlemezdokk, ami könnyen fel-
tölthető 2,5 vagy 3,5 hüvelykes meghajtóval. A beépített giga-
bit Ethernet vagy Wi-Fi révén hálózati meghajtóként megosztható 
a merevlemez tartalma (NAS), vagy USB 3.0 host-csatlakozással 
közvetlenül PC-hez illeszthető.

Sok lejátszó ismertetőjében feltüntetik a 3D-lejátszás kulcssza-
vakat, de ezek gyakran csak a side-by-side és top-bottom el-
rendezésű 3D anyagokra vonatkoznak. A MED1000X3D már tá-
mogatja a Blu-ray 3D full HD videoszerkezetet is, amihez már 
kell a HDMI 1.4. Mi több, a Blu-ray ISO-képállományokat menüvel 
együtt bontja ki a lejátszó, bár a menü a Java-támogatás hiánya 
miatt nem minden esetben teljes. Van Transmission bittorrent-
kliens, netes alkalmazások és böngésző is Flash nélkül, de USB-s 
billentyűzet-egér támogatással.

Gyors és kellemes megjelenésű a kezelőfelület, ami hozzáértés-
sel jócskán testreszabható, és támogatja a videojukebox (YAMJ) 
funkciókat, látványos, XML-alapon kereshető, képes adatbázisban 
jelennek meg az albumok. Az adatbázist PC-s segédszoftver be-
vonásával tudjuk csak elkészíteni. Természetesen alaphelyzetben 
is kiválóan működik a fájlböngésző, gyakorlatilag minden létező 
2D és 3D formátumot lejátszott a rendszer fi nomhangolható belső 
és külső feliratokkal, hangsávváltással.

Igényes megjelenésű, sokat tudó lejátszó a MED1000X3D, ugyan 
nem kifejezetten olcsó, de ésszerű összegért sokat kínál. Ha így is 
sokallnánk az árat, akkor a tízezer forinttal olcsóbb, Wi-Fi nélkü-
li változatot is választhatjuk.

Egri Imre 
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Forgalmazó: NEON Multimedia Kft.  Ár: 69 900 Ft

Web: hopp.techcorner.hu/9234

+ teljes 2D-3D-kompatibilitás, beépített Wi-Fi, 2+3 év garancia 
- a jukebox-adatbázist PC-n kell generálni

Adatok: 3D médialejátszó, RTD1186 lapka, 2,5/3,5” merevlemezfi ók, fém 
fedél, HDMI 1.4, frame packing/frame-by-frame/side-by-side/top-and-
bottom 3D, univerzális formátum és 3D Blu-ray ISO-támogatás, 24p, 
Wi-Fi, kártyaolvasó, USB 3.0 gazda, USB, gigabit Ethernet

Mindenevő 3D UFO

Mede8er MED1000X3D

Á ltalában jó pár méter HDMI-kábelre van szükségünk, ha 
gépünket, laptopunkat vagy konzolunkat egy HDTV-hez 
kívánjuk csatlakoztatni. Van, akit nem zavar a kígyó mód-

jára tekergő kábelek látványa, de egyesek egyenesen irtóznak tő-
le. Egy egyébként is zsúfolt miliőn pedig pláne nem segít, ha zsi-
nórokon kell átkelni, hogy ledobhassuk magunkat a kanapéra. 
Erre a problémára kínál megoldást a Gigabyte SkyVision WS100 
névre hallgató eszköze, ami az Amimon által fejlesztett WHDI ve-
zeték nélküli technológia segítségével viszi át számítógépünk 
HDMI-kimenetének tartalmát a nagy kijelzőre. 

Jelátvitel szempontjából hibátlanul vizsgázott a Gigabyte meg-
oldása. A kép és a hang akadály nélkül szállt keresztül a levegőn, 
hogy végül a nagy kijelzőn és annak hangszóróin keresztül kö-
szönjön vissza. A WHDI és a már bevált kábeles összeköttetés kö-
zött nem fedeztünk fel különbséget, emberi szem számára ér-
zékelhető akadásokkal, lagokkal sem találkoztunk. A WHDI-nek 
azonban van egy hatalmas hátránya az Intelnél dédelgetett WiDi-
vel (Wireless Display) szemben, mégpedig az, hogy utóbbi már jó 
pár noteszbe bekerült, miközben a WHDI külön eszközt igényel. 
Más szempontból persze ez nem baj, hiszen a WHDI-s eszközök a 
régebbi inteles gépeken vagy más platfromon is alkalmazhatók.  

Jelen esetben kisebb kábelekre itt is szükség lesz, de szerencsé-
re azok rövidek, könnyen elrejthetők, így a többi eszközünket is 
kényünk-kedvünk szerint helyezhetjük el a lakásban. A koncep-
ció nagyon jó, azonban akkor működik döccenésmentesen, ha a 
felhasználó számítógépe rendelkezik HDMI-kimenettel. Emellett 
a jeladó és a jelvevő eszközök mindegyikét el kell látni energiával, 
vagyis egy USB-port, valamint egy fali konnektor még szükséges 
lesz a WS100 működtetéséhez.

Farkas Gergely 
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Forgalmazó: Gigabyte Magyarország  Ár: 68 900 Ft 

Web: hopp.pcworld.hu/9164

+ gyors szinkronizálás, kiváló hatótávolság (10-15 méter)
- magas ár, csak HDMI-s eszközökkel működik, nincs távirányító

Adatok: WHDI 1.0, HDMI, felbontások: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60 
Hz, működési frekvencia: 5,1-5,8 GHz, névleges hatótáv 10 méter 

Kábel oda

Gigabyte SkyVision 
WS100
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