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Музикалните плейъри днес вече 
съвсем не са това, което бяха. 

Докато допреди няколко години най-
голямата екстра, с която разполагаха, 
беше малкият им размер и възпроиз-
веждането на МР3 файлове, днес, за 
да може един плейър да бъде „вър-
вежен“, е необходимо цяло снаряже-
ние от екстри и функции, които да 
задоволят капризните потребители. 
На днешните „музикални“ устройства 
вие спокойно може да гледате качест-
вени видеофайлове, да преглеждате 
снимките си, да четете електронни 
книги и дори да сърфирате в интер-
нет. Лятото предразполага към забава 
и затова ще ви представим някои от 
най-примамливите устройства на бъл-
гарския пазар в момента, които могат 
да паснат към изискванията и джоба 
на почти всеки. 
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Безспорно iPod Touch е едно наистина впе-
чатляващо музикално устройство. То е с 
изключително елегантен и изчистен дизайн, 
а за теглото си от едва 115 грама то може 
да побере 7000 песни, 40000 снимки или 10 
часа висококачествено видео. Плейърът е 
оборудван със същия 3.5-инчов mutli-touch 
дисплей като iPhone, технологията на Apple 
– Cover Flow, и виртуална QWERTY клавиатура 
за още по-лесно управление. Устройството 
ви предлага и възможност за лесна безжична 
връзка към интернет чрез Wi-Fi, благодарение 
на която може да теглите музика директно от 
iTunes Music Store. Второто поколение Touch 
включва и полезни приложения, за да можете 
да получавате информация за времето, за 
вашите акции (ако естествено имате такива 
:)), да си въвеждате важни бележки, да откри-
вате вашето местоположение на картата и да 
изпращате и получавате e-mail. 

Симпатичен и лек плейър, който ви дава въз-
можност да слушате музика, да гледате видео-
клипове или цели филми, да слушате радио и 
да преглеждате любимите си снимки лесно и 
удобно благодарение на патентованата сис-
тема за управление D-Click на iRiver. Теглото 
на устройството е едва 57 грама, а с вграде-
ното FM радио ще може да се наслаждавате 
на най-новите музикални хитове, независимо 
къде се намирате. Яркият 2.4-инчов дисплей 
възпроизвежда до 262 000 цвята и на него 
може да гледате висококачествено видео с 30 
кадъра в секунда както в стандартния MPEG-4 
формат, така и в SP, WMV9 и XVID SP благода-
рение на конвертиращата програма iRiverPlus 
3. Когато преглеждате снимки или четете 
електронна книга, вече може да го правите на 
фона на любимата си музика благодарение на 
поддържания музикален съпровод. Слотът за  
microSD карти пък ще ви помогне да разшири-
те допълнително вградената 8 GB памет. 

IRIVER
MP4 E100 (8GB)

299 лв.

APPLE IPOD TOUCH 32GB 
(2ND GENERATION)

799 лв.
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7-инчовият Archos 7 е един от най-впечатля-
ващите мултимедийни плейъри на пазара в 
момента. Освен че може да възпроизвежда 
всички известни музикални формати, устрой-
ството поддържа незаменими екстри като под-
дръжка на HD видео до 720р резолюция, което 
освен на дисплея на устройството може да 
гледате на монитор, телевизор или проектор 
благодарение на предвидения HDMI порт. Със 
сигурност ще останете впечатлени и от вгра-
дения GPS и функцията за запис на телевизия 
от интернет чрез аксесоара DVR station! Да, 
правилно сте прочели маниашкото устройство 
предлага и възможност за безжичен достъп до 
интернет и качествено високоскоростно брауз-
ване на интернет страници и преглеждане на 
видео съдържание. Свободното пространство 
на Archos 7 е цели 320 GB – спокойно може да 
съхрани цялата ви колекция от видео и музи-
ка, която обикновено държите на домашния си 
компютър. 

ARCHOS 7

985 лв.

Мощната батерия на този Sony плейър с едно 
зареждане може да ви осигури до 33 часа 
непрекъснато музикално възпроизвеждане или 
цели 4 дни музикален съпровод, докато сте 
на плажа или край басейна. Устройството има 
3-инчов OLED цветен екран, на който без-
проблемно може да гледате видеоклипове в 
MPEG-4, H.264 и WMV  формати, които остават 
ясни дори при бързи екшън сцени. SONY NWZ-
X1060B е изключително малък, тънък и лек и 
със сигурност няма да ви създава проблеми 
при носене. Паметта му от 32 GB е напълно 
достатъчна за десетки пълнометражни филми 
или над 10 000 музикални файла, а за най-за-
палените музикални маниаци е предвидено и 
FM радио. Интересно допълнение е и въз-
можността за съхранение и преглед на JPEG 
изображения. За максимално качествен звук 
са предвидени и технологиите Digital Noise 
Canceling и Digital Sound Enhancement Engine 
(DSEE).  

SONY
X-SERIES NWZ-X1060B

Устройствата, които 
ще спасят света 

повече на стр. 079

729 лв.
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С дебелина 9.9 мм този модел на Samsung е 
оборудван с 3-инчов широкоекранен тъч-
скрийн дисплей с резолюция 480х272 пиксела. 
Благодарение на това вие може да се наслаж-
давате на цели филми с DVD качество във 
формат 16:9, докато пътувате или просто се 
излежавате на плажа. 
Естествено обаче Samsung YP-P2JCB на първо 
място е музикален плейър. Той възпроизвежда 
безпроблемно повечето известни музикални 
формати като MP3, WMA, LPCM и AAC, а за 
брилянтното качество на звука се грижи DNSE 
2.0 технологията на Samsung. Поддръжка-
та на Bluetooth 2.0 позволява използването 
на качествени безжични слушалки, както и 
дистанционно управление чрез AVRCP. Вгра-
дената памет на устройството е 8 гигабайта, 
а възможността за избор между три стила на 
интерфейса прави управлението на устрой-
ството истинско удоволствие. 

SAMSUNG
YP-P2JCB 8GB
359 лв.

Устройството на Philips разполага с изключи-
телно ярък 3-инчов QVGA дисплей, на който 
може с удоволствие да гледате видеоклипове 
и дори цели филми, докато сте навън. Незави-
симо колко е шумно около вас, технологията 
FullSound2 и вградената система за потискане 
на шума ви гарантира, че ще се наслажда-
вате напълно на любимата си музика, без да 
ви притеснява околният шум. За максимално 
улеснение при работа MUSE ви дава възмож-
ност да организирате плейлистите си и да 
триете песни директно от устройството, а под-
дръжката на Napster, Audible и BBC iPlayer ви 
дава лесен, директен и бърз достъп до хиляди 
музикални и видеофайлове. 
Батерията на Philips MUSE може да ви осигури 
над 30 часа музикален и над 6 часа видео-
плейбек, а свободното пространство за съхра-
нение на файлове е цели 32 гигабайта. 

PHILIPS
MUSE SA1MUS32K

350 лв.


