Cennik detaliczny

03.2020

www.audiocenter.pl

Mede8er MEDX2KEY - bezprzewodowa klawiatura Mede8er

199 zł

cena detaliczna

Kompaktowa, lekka bezprzewodowa klawiatura USB ze zintegrowanym
miniaturowym trackballem do kontroli myszki. Dedykowana do odtwarzaczy
Mede8er serii X2 i X3, polecana do obsługi przeglądarki WWW. Pracuje także z
innym urządzeniami obsługującymi klawiaturę i myszkę USB

MED800X3D - multimedialny sieciowy odtwarzacz 3D MED800X3D-4000 - 4TB

1449 zł

cena detaliczna

Mede8er MED800x3D jest wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym
3D z rozbudowanymi funkcjami pracy w sieci i dostępem do serwisów
internetowych. Klasyczna czarna obudowa z przyciskami na froncie pozwala
na instalację dysku twardego wewnątrz. Odtwarzacz oferuje komplet funkcji
pozwalających na odtwarzanie plików HD, HD 3D i SD, muzyki zdjęć, obsługę
wielokanałowych formatów Audio-HD oraz plików muzycznych hi-res, obsługę
napisów do filmów (w tym z plików TXT) oraz dostęp do serwisów
internetowych - bezpośrednio oraz przez wbudowaną przeglądarkę stron
WWW.

MED800X3D/WP - multimedialny sieciowy odtwarzacz 3D z WIFI

1529
zł
MED800X3D/WP-4000 - 4TB cena
detaliczna

Mede8er MED800x3D jest wszechstronnym odtwarzaczem multimedialnym
3D z rozbudowanymi funkcjami pracy w sieci i dostępem do serwisów
internetowych. Klasyczna czarna obudowa z przyciskami na froncie pozwala
na instalację dysku twardego wewnątrz. Odtwarzacz oferuje komplet funkcji
pozwalających na odtwarzanie plików HD, HD 3D i SD, muzyki zdjęć, obsługę
wielokanałowych formatów Audio-HD oraz plików muzycznych hi-res, obsługę
napisów do filmów (w tym z plików TXT) oraz dostęp do serwisów
internetowych - bezpośrednio oraz przez wbudowaną przeglądarkę stron
WWW.
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Dune HD Solo 4K Base - sieciowy odtwarzacz 4K

1299 zł

cena detaliczna

Dune HD SOLO 4K Base urządzeniem bliźniaczym z modelem SOLO 4K, który
zadebiutował w roku 2016. Producent zdecydował się wprowadzić na rynek
dodatkową wersję odtwarzacza SOLO 4K pozbawioną modułu automatyki
domowej z-wave, z odpowiednio zredukowaną ceną.
Sercem urządzenia jest bardzo wydajny procesor Sigma Designs SMP8758
zaprojektowany specjalnie dla urządzeń klasy premium. Odtwarzacz zapewnia
wsparcie dla większości dostępnych formatów audio i wideo, 2D i 3D, włączając
w to formaty 4K kodowane z użyciem h265 (HEVC). W pełni obsługiwane są
wielokanałowe formaty audio HD, muzyczne formaty hi-res 24/192 oraz
stereofoniczne formaty DSD/SACD. W obudowie można też zainstalować dysk
twardy 2.5".

Dune HD Solo 4K - sieciowy odtwarzacz 4K

1499 zł

cena detaliczna

Dune HD SOLO 4K otwiera nową linię odtwarzaczy oferujących
najnowocześniejsze rozwiązania w segmencie urządzeń pracujących w
rozdzielczościach Ultra HD (4K). Sercem urządzenia jest bardzo wydajny
procesor Sigma Designs SMP8758 zaprojektowany specjalnie dla urządzeń
klasy premium. Odtwarzacz zapewnia wsparcie dla większości dostępnych
formatów audio i wideo, 2D i 3D, włączając w to formaty 4K kodowane
z użyciem H264 oraz h265 (HEVC) i z obsługą 10-bitowej głębi kolorystycznej.
W pełni obsługiwane są wielokanałowe formaty audio HD oraz muzyczne
formaty hi-res 24/192. Zaawansowane algorytmy skalowania obrazu
wspomagane są przez technologię VXP - zestaw funkcji procesora, który dzięki
inteligentnej analizie poszczególnych klatek materiału wideo poprawiają jego
dynamikę i ostrość. Urządzenie ma dwa porty USB, zintegrowaną kartę Wi-Fi
802.11b/g/n/ac Dual Band 2T2R, LAN 1GBit oraz tuner cyfrowej telewizji DVBT/T2/C. W obudowie można też zainstalować dysk twardy 2.5".
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Popcorn Hour A400 - zaawansowany sieciowy odtwarzacz 3D

1 049 zł

cena detaliczna

Odtwarzacz Popcorn Hour A-400 zbudowano w oparciu o zaawansowany i
niezwykle szybki procesor Sigma Designs SMP8911 DualCore taktowany
zegarem 800Mhz, który zapewnia wsparcie dekodowania wszelkich formatów
audio i wideo, obsługę formatów 3D oraz niezwykle wydajną pracę w sieci.
Technologia VXP zastosowana w procesorze oferuje rozbudowane opcje
aktywnej korekty obrazu SD, HD i 3D znacząco poprawiając jakość
odtwarzanych materiałów wideo. Urządzenie zamknięto w starannie
zaprojektowanej obudowie, mieszczącej we wnętrzu dysk twardy i oferującej
podłączenie pamięci USB, kart pamięci, dysków eSATA oraz zasobów
sieciowych. Funkcjonalny, atrakcyjny wizualnie i jednocześnie prosty w
obsłudze interfejs użytkownika, z wbudowanym oprogramowaniem Media
Jukebox, obsługą sterowania przez tablety i wieloma opcjami dostępu do
multimedialnych serwisów internetowych zadowoli najbardziej wymagających
użytkowników.

Popcorn A-500 Pro - Odtwarzacz multimedialny

3 099 zł

cena detaliczna

Popcorn Hour A-500 PRO wyróżnia zastosowanie nowoczesnego układu
SMP8758 firmy Sigma Designs, dopieszczony tor audio i wyjścia XLR.
Urządzenie pracuje w oparciu o system operacyjny Linux i aplikację Movie
Jukebox. Oprogramowanie urządzenia umożliwia odtwarzanie plików
multimedialnych w większości popularnych formatach: MKV, M4V, VOB TS,
MP4, HEVC, w tym także obrazu 3D, obrazu w rozdzielczości 4K. Dźwięk
odtwarzany jest we wszystkich obecnie używanych formatach:
Dolby True HD i DTS-HD Master Audio. Urządzenie może być sterowane za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pośrednictwem aplikacji na systemy
Android i iOS. W obudowie jest miejsce na dysk HDD/SSD 2,5”.
Urządzenie jest bogato wyposażone w wejścia i wyjścia: 1 x RJ45 (Ethernet), 2
x USB 2.0, 1 x USB 3.0 typu A, SD, odbiornik IrDa, cyfrowe wyjście RCA,
analogowe wyjście na gniazdach RCA i XLR, wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5
mm. Strona wideo obsługiwana jest przez wyjścia HDMI oraz Component
Video (3 x RCA).
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The Little Black Box V2 - Odtwarzacz mulimedialny

429 zł

cena detaliczna

Little Black Box łączy świat rozrywki wraz z wielkimi możliwościami w małej
solidnej i kompaktowej obudowie. Proste w obsłudze menu oraz kofortowy w
uzytkowaniu obustronny pilot, który pozwala stworzyć domowy
zaawansowany system rozrywki multimedialnej.

The Little Black Box - Odtwarzacz mulimedialny

499 zł

cena detaliczna

TheLittleBlackBox to odtwarzacz multimedialny oparty jest na wielokrotnie
nagradzanej platformie XBMC. XBMC zamienia odtwarzacz multimedialny
w kompletne centrum rozrywki a główną siłą systemu jest mnogość
dostępnych wtyczek i rozszerzeń dających dostęp do ogromnej ilości serwisów
i usług internetowych. Urządzenie może być wykorzystywane do odtwarzania
niemal wszystkich popularnych formatów audio i video z pamięci USB i przez
sieć. Obsługuje odtwarzanie strumieniowe multimediów z dowolnego miejsca
w domu lub bezpośrednio z internetu za pomocą praktycznie dowolnego
dostępnego protokołu.

OpenHour Chameleon - Odtwarzacz sieciowy Open Hour 4K Ultra HD

869 zł

cena detaliczna

Nowy odtwarzacz sieciowy Open Hour 4K Ultra HD oparty na Androidzie i
XBMC. Bazowany na procesorze Rockchip RK3288, 4-rdzeniowy procesor ARM
Cortex A17, 4K / UHD, kompatybilny z video HEVC UHD, Zainstalowany
program Android (4.4.2) KitKat, Opcja zainstalowania własnego OS – Linux,
Chrome OS, Wbudowane XBMC, Opcja na niektóre inne aplikacje (XBMC!),
Gigabitowy port Ethernet, Trzy porty USB 2.0, Wyjście optyczne i koaksjalne
HDMI
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249 zł

ICONBIT DVR-FHD-LX - Wideorejestrator

cena detaliczna

Kamera o wysokiej rozdzielczości 1080p (30 fps), HDMI. Foto format - JPEG
Rozdzielczość obrazu 1,3MPx. Mocowanie do przedniej szyby, obiektyw
szerokokątny 120 °, przekatna wyświetlacza 2.7 ", microSD do 32 GB.

449 zł

COOD-E TV – sieciowy odtwarzacz plików multimedialnych

cena detaliczna
Opcja
z pilotem

585 zł

cena detaliczna

Urządzenie multimedialne działające w oparciu o system KODI, oferujący
wszelkie zalety platformy XBMC dostępnej do tej pory głównie dla
komputerów PC. COOD-E TV podłączony sieci domowej i do odbiornika TV lub
do zestawu kina domowego zapewnia wygodny dostęp do zasobów
internetowych oraz do plików multimedialnych znajdujących się w domowych
zbiorach użytkownika. COOD-E TV zapewnia odtwarzanie materiałów video do
rozdzielczości 1080p z wielokanałowym dźwiękiem, a także obsługę
materiałów wideo używających kodeka h265/HEVC. Od strony interfejsów
komunikacyjnych urządzenie posiada wewnętrzną kartę WiFi (802.11bgn),
złącze LAN, USB oraz moduł Bluetooth 4.0. Urządzenie dostępne w 2 opcjach: z
pilotem lub bez.
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Dystrybucja

ul. Sucharskiego 49
30-898 Kraków
tel.: 12 265 02 85
e-mail: office@audiocenter.pl
www.audiocenter.pl

Ceny podane są w PLN
i zawierają podatek VAT

