Cennik detaliczny
Urządzenia obsługują wszystkie istniejące formaty audio i wideo, kodeki i kontenery, w tym nowoczesne standardy, takie jak: HDMI 2.0, Ultra HD 4K,
HDR oraz 4K60p, ustanawiając nowy standard dla całej branży. Topowy model Zappiti Duo 4K HDR wyposażony jest w kieszeń na dyski 3,5" SATA
z możliwością ich wymiany w czasie pracy urządzenia, pozwalające na zbudowanie pamięci o pojemności do 32 TB. Duo wyposażony jest również
wydajną łączność Wi-Fi 5G oraz łącze ethernetowe 1 GB. Odtwarzacze Zappiti 4K HDR są kompatybilne z wszystkimi popularnymi formatami wideo,
jak HEVC o 10-bitowym kodowaniu, ISO Blu-ray, M2TS, MKV 4K, MVC 3D z trójwymiarowymi napisami, a także nowoczesnymi formatami kinowymi
audio, jak Dolby Atmos i DTS:X. Obsługiwane są także bezstratne kodeki audio do 32 bitów i 192 kHz. Cała seria jest kompatybilna z Zappiti Media
Center v4.

Zappiti Mini 4K HDR - kompaktowy odtwarzacz o niewielkich rozmiarach

Zappiti One 4K HDR - odtwarzacz wyposażony w kieszeń na dysk twardy SATA HDD 3,5"

ZAPPITI One SE 4KHDR - odtwarzacz wyposażony w kieszeń na dysk twardy SATA HDD 3,5"
oraz w 2 wyjścia HDMI

1 120 zł

cena detaliczna

1 350 zł

cena detaliczna

1 550 zł

cena detaliczna

1 800 zł

Zappiti Duo 4K HDR - pierwszy w świecie odtwarzacz 4K HDR wyposażony w podwójną
kieszeń dla dysków SATA HDD 3.5", umożliwiające zbudowanie pamięci do 32 TB

cena detaliczna

Zappiti PRO 4K HDR - Najwyższy aktualnie model odtwarzacza posiadający
High endowy zasilacz oraz podwójną kieszeń dla dysków SATA HDD 3,5".

cena detaliczna

Dystrybucja w Polsce
AUDIO CENTER POLAND

ul. Sucharskiego 49, 30-898 Kraków
www.audiocenter.pl

3 500 zł
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Teraz 1 000 zł

ZAPPITI 4K - Odtwarzacz mulimedialny

cena detaliczna

WYPRZEDAŻ
Odtwarzacz 4K HD 3D wyposażony w kieszeń na dysk twardy SATA 3.5" o
pojemności do 8TB, komplet złącz USB, czytnik kart pamięci i wbudowaną
kartę sieci LAN i WiFi oraz dodatkowe wejście HDMI. Zbudowany w oparciu o
najnowszy procesor Realtek zapewniający sprzętowe dekodowanie formatu
HVEC (h265) stosowanego materiałach wideo 4K oraz skalowanie obrazu SD i
HD do rozdzielczości UHD i 4K. Urządzenie odtwarza wszystkie najważniejsze
formaty wideo HD i SD w 2D i 3D. Obsługuje popularne, oraz audiofilskie
bezstratne formaty audio w rozdzielczości do 192kHz/24bit i wielokanałowe
formaty dźwięku AudioHD. Sprawnie pracuje w sieci LAN (100/1000Mbit),
zapewnia dostęp do internetowych zasobów audio i wideo. Dedykowane
oprogramowanie Zappiti Media Center oraz Zappiti Explorer odpowiadają za
wygodne katalogowanie filmów i muzyki, uzupełnianie opisów i pobieranie
okładek z internetu. Dzięki dostępowi do marketu Google Play i opcji
instalowania aplikacji dla systemu Android funkcjonalność urządzenia może
być rozszerzana niemal bez ograniczeń.

8S RIP - 9 590 zł

ZAPPITI NAS - sieciowy serwer NAS

cena detaliczna

WYPRZEDAŻ

Serwer sieciowy to perfekcyjne rozwiązanie dla domowego systemu audio i
wideo. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu korzystanie z dysków Zappiti jest
bardzo proste i jeszcze bardziej pomocne, kiedy współpracuje on z
odtwarzaczem plików Zappiti. Procesor użyty w Zappiti NAS stosowany jest
także w odtwarzaczach 4K tej firmy, co gwarantuje szybkie przetwarzanie dużej
ilości danych. Opcja RIP, dzięki wbudowanej kieszeni na płyty, daje możliwość
archiwizacji plików do użytku w kinie domowym, dodatkowo urządzenia
oznaczone symbolem 8S wyposażone zostały wydajniejszy procesor
umożliwiający jeszcze szybszy przesył danych, szybsze indeksowanie oraz
szybsze poruszanie się po katalogu okładek zapisanych filmów. System pracuje
w trybie RAID 5 i sterowany jest przez fantastyczną aplikację sterującą Zappiti
Server. Każda wersja urządzenia sprzedawana jest bez dysków.
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1 490 zł

Zappiti Drive 4K HDR

cena detaliczna

Opcjonalny napęd optyczny dla Zappiti NAS (wszystkie wersje) pozwalający w
łatwy sposób stworzyć back-up Twoich filmów Blu-ray 4K UHD. W momencie
włożenia płyty do urządzenia Zappiti Drive 4K UHD połączonego z Zappiti NAS
RIP Audio Video Edition, film zostanie automatycznie zapisany i będzie
dostępny na każdym odtwarzaczu Zappiti w Twoim domu. Zappiti Drive 4K
UHD czyni z Zappiti NAS RIP pierwsze na świecie rozwiązanie do
magazynowania filmów UHD.
Zappiti Drive 4K HDR jest kompatybilny z następującymi rodzajami płyt:
- 4K Ultra HD Blu-ray (Filmy)
- 3D Blu-ray (Filmy)
- 2D Blu-ray (Filmy)
- DVD (Filmy)
- CD (Muzyka)
UWAGA! To urządzenie współpracuje tylko i wyłącznie z serwerami Zappiti NAS
(wszystkie wersje). Nie jest przystosowane do pracy z innymi urządzeniami.
Wymaga telewizora z obsługa 4K UHD HDR, dowolnej wersji Zappiti NAS oraz
odtwarzacza Zappiti 4K HDR.

10
590 zł
cena detaliczna

Zappiti NAS RIP 4K HDR

Potężny, posiadający 8 kieszeni na dyski zewnętrzne serwer NAS z funkcją RIPowania do tworzenia kopii zapasowych Twoich dysków CD, DVD, Blu-ray, Bluray 3D oraz 4K UHD. Idealne rozwiązanie pozwalające cieszyć się muzyką i
filmami w całym domu.
Serwer został zaprojektowany od nowa, aby sprostać nowoczesnym dyskom
twardym, z uwzględnieniem zapobiegnięcia kompresji oraz utraty jakości
Twoich materiałów audio wideo. Wyposażony w technologię zwaną RAID-5,
która zabezpiecza dane podczas błędów dysków. Podczas błędu dysku
twardego dane są automatycznie przenoszone w sposób bezstratny na dysk
tymczasowy. Podczas tej operacji serwer nie jest wyłączany, a odtwarzanie
mediów nie jest w żaden sposób zakłócane.
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