
Водоустойчивият
Speedo Aquabeat е чу-
десен избор за всички любители 
на плуването и водните спортове. 
Плейърът разполага с 1 GB вграде-
на памет, а батерията му издържа 
до 9 часа непрекъснат плейбек. В 
комплек та на Speedo Aquabeat ще 
намерите и специални водоустойчи-
ви слушалки с допълнителни държа-
чи за по-здраво прикрепяне. 

Евтини, скъпи, малки, със 
и без екрани, лъскави, 
гумирани, водоустойчиви... 

това са само част от стотиците 
модели персонални музикал-
ни плейъри, които можем да 
намерим на пазара днес. На 
следващите страници сме под-
брали някои от най-интересните 
представители на МР3 гилдията, 
които със сигурност ще разно-
образят ежедневието ви и ще 
ви накарат да се почувствате 
специални и различни. 

Най-евтиното предложение, което 
може да намерите в момента на 
българския пазар, е Neo MP 128-S 
MCORD. Устройството е със скромните 
128 МВ памет, но цената му е наисти-
на символична – едва 9.90 лв. 

Най-компактният към момента МР3 плейър 
безспорно е новият Ipod Shuffl e на Apple. 
Симпатичното малко устройство е с големина 
едва 45.2x17.5x7.8 мм (включително щипката) 
и освен че може да побере в себе си около 
1000 от любимите ви парчета, той е първият 
музикален плейър, който може да „говори“! 
С едно натискане на съответния бутон Shuffl e 
ви казва коя песен слушате в момента, на кой 
изпълнител е и в коя плейлиста 
се намира. Когато батерията 
на устройството се нуждае от 
презареждане, то отново ще ви 
алармира самò. 

Iriver Spinn ме впечатли с 
интересния си интерфейс и ино-
вативния начин на управление. 
Устройството се контролира чрез 
въртящ се конус в единя край на 
корпуса и разполага с екстри като 
4 GB вградена памет и Bluetooth за 
безжично прехвърляне на данни. 
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Mach Speed Trio Sport 4GB 
MP3 Player е изключително подходящ 
за активно спортуващите хора, тъй 
като е с удобна форма и гумирано 
покритие, което го предпазва от слу-
чайни падания и удари. Вградената 
му памет е 4 GB, а като допълнителна 
екстра разполага и с FM радио. 

Безспорно най-известният сред 
мултимедийните плейъри е
Ipod Classic на Apple. В най-
модерния си вариант той разполага 
с цели 120 GB свободно простран-
ство или възможност да съхрани 
над 30 000 песни и над 150 часа 
видео. 

Един от плейърите, които 
определено ме впечатлиха с 
дизайна си, е  Sony NWD-
W202. Плей ърът прилича по-
скоро на безжични слушалки, 
които се „разделят“, когато го 
носите, и се „събират“ отново 
за по-удобно съхранение. За 
„складиране“ на любими парче-
та разполагате с 2 GB памет. 

Archos 5 прилича повече на мултифункционален 
видео плейър, отколкото на МР3 устройство, но е толкова 
добър, че просто не можем да го пропуснем. Той е обо-
рудван с 5-инчов цветен дисплей и ви позволява безпро-
блемно да гледате филми с HD и DVD качество. Освен това 
„интернет медия таблетът“, както го наричат създателите 
му, може да се свързва с интернет, поддържа Adobe Flas 9 
видеоформат и има 250-гигабайтов харддиск. 

удароустойчив

Връзка с 
интернет

С интересен дизайн и много екстри е
Cowon S9. Той е оборудван с 
3.3-инчов цветен AMOLED дисплей, а 
процесорът му с тактова честота 500 
MHz позволява по-бърза обработка на 
изображенията и елиминира засича-
нето при по-бързите филмови сцени. 
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