Unikátní HiFi audio streamer a úložiště audio CD . Pokud chcete mít
vaši hudební sbírku na jednom místě v digitální podobě, je X10 ideální řešení. Umí ripovat vaše CD sbírky na vestavěný disk do zvoleného
formátu. Hudbu lze řadit podle nejrůznějších parametrů. Můžete pouštět internetová rádia nebo ovládat X10 pomocí android telefonu přes
domácí počítačovou síť. Díky audio vstupu můžete nahrávat LP desky
z vašeho gramofonu.

QNAP je světová třída v oblasti all-in-one řešení ukládání dat. TS-212
je výkonné dvoudiskové síťové úložiště. Snadná instalace a množství
vestavěných služeb vás ohromí. Můžete na něj ukládat veškerá data,
filmy, fotky, hudbu odkudkoliv doma nebo na internetu. TS-212 vám
umožní vyrobit si vlastní webové stránky nebo jej propojit s IP kamerami jako monitorovací stanici. Vaše televize může přehrávat filmy, fotky
a hudbu přímo ze serveru po síti. TS-212 je navíc velmi úsporné zařízení
s příkonem 5-13W.

DVD mechanika pro ripování audio CD na HDD
Zesilovač 2 x 30W (možnost připojení reproduktorů)
Velký barevný LCD displej a dálkové ovládání
2 x USB 2.0 porty pro připojení externích disků
LAN 10/100, internetová rádia, optický výstup
Samba a uPnP server pro práci v lokální síti LAN
České OSD menu, podpora většiny audio formátů
ů

Ideální pro multimediální data v domácnosti
Gbit LAN port, 3 x USB 2.0, e-SATA
Jednoduchá instalace, All-in-One řešení
FTP server, Web server, iTunes, uPnP media serverr
File server, Print server, Download station, atd.
Podpora dvou IP kamer pro monitorování
České administrační prostředí
Velmi úsporný chod 5-13W

6 990 Kč

4 790 Kč

Výkonné 4-diskové úložiště
pro domácnost i kanceláře

eGreat EG-R200S
Nová generace 3D HD přehrávačů s HDMI 1.4
Android 2.2 jako volitelný operační systém
Realtek 1186/750MHz, 512 MB DDR3,4GB flash
USB 3.0 pro připojení k PC, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
0
Místo pro 3,5“ SATA disk s kapacitou až 3TB
Internetový servis s Youtube a českými TV archivyy
České OSD menu, podpora českých titulků

3 490 Kč

Kapacita dat až 4 x 3TB, hot swap design
i
2 x Gbit LAN port, 4 x USB 2.0, 2 x e-SATA port
Jednoduchá instalace, All-in-One řešení, iSCSI rohraní
hraní
FTP server, Web server, iTunes, uPnP media serverr
File server, Print server, Download station, atd.
Podpora až čtyř IP kamer pro monitorování
České menu, velmi úsporný chod 11-26W

8 290 Kč

A9 Smart TV Box

iXtreamer

Udělejte z vaší televize chytrou internetovou TV

Full HD přehrávač
vač s podporou iPhone/iPad/iPod

Vestavěný operační systém Android 2.3
Procesor 1,2 GHz, 512 MB RAM, 2GB flash
10/100 LAN i WiFi-N v základní výbavě
HDMI 1.3, optický digitální výstup
Dálkové ovládání, české OSD menu
Android Market s 300 000 aplikacemi

Unikátní design s dockovací stanicí pro iPhone/iPad/iPod
Maximální konektivita s HDMI 1.3 a podporou 1080P videa
Místo pro 3,5“ SATA disk, 3 x USB 2.0, optický výstup
p
Kompletní síťové služby pro práci v domácí LAN
Internetový servis s Youtube a českými TV archivy
České OSD menu, podpora českých titulků

2 490 Kč

 multimediální HDD přehrávače  síťová úložiště
 elektronické čtečky knih  vizualizéry  skenery

QNAP TS-412
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QNAP TS-212
Cocktail Audio X10

3 790 Kč
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