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כונן קשיח לתמונות ומידע ומערכת , טייפ מנהלים, וסרטים MP3יש נגן  AV400לארקוס
הפעלה ידידותית 

Archos AV400-ל, שקל 3,500גם עם ותק של כמה חודשים ותג מחיר שמנמן של
קונסולת המשחקים הניידת של , PSP-ה. אין עדיין אף מתחרה שמתקרב לרמתו

, סוני ששותפה לחלק מתכונותיו ומשלימה את החסר עם תכונות מרשימות אחרות
רק . אבל היא לא תגיע בקרוב לשוק, יכולה אולי לערער במשהו את ההגמוניה שלו

שהיתה  PSP-של ה) והמזרח תיכונית(השבוע הודיעה סוני שההשקה האירופית
מתוכננת לסוף החודש תידחה במספר לא ידוע של חודשים בגלל מחויבותה לשלוח 

 Archos-ה, לפחות בעולם הישן, כך. מספר מספק של יחידות לשוק האמריקאי
. יישאר לעת עתה השליט הבלעדי בתחומו

 AV400-משווק ה, רשמית? ומהו אותו תחום
ניסוח מבלבל למכשיר בגודל , "מקליט וידיאו כיס"כ

ווקמן שיודע להקליט שידורי וידיאו וטלוויזיה
ולהציגם על המסך שלו או על מסך הטלוויזיה או

. הוא הרבה יותר מזה AV400-אבל ה. המחשב
WAV-ו MP3 ,WMAהוא יודע לנגן קובצי מוסיקה 

יש לו מיקרופון פנימי שהופך אותו לטייפ מנהלים ,
יכולות הצגת התמונה שלו בפורמט , דיגיטלי
JPEG ו-BMP הופכות אותו לאלבום תמונות נייד ,

בייטים שבתוכו -יגה'הג 20ובדיסק הקשיח בן 
אפשר כמובן להשתמש גם כדי להעביר ממקום

אם כל זה לא . למקום קבצים גדולים מכל סוג
כולל חריץ להכנסת כרטיסי  AV400-ה, מספיק

זיכרון מסוג קומפקט פלאש שמשמשים חלק גדול
יכול בכל עת מי שמילא את כרטיס הזיכרון בעל נפח , כך. מהמצלמות הדיגיטליות
ולפנות את  AV400-לרוקן את התמונות שצולמו אל ה, האחסון הקטן יחסית

 .הכרטיס להמשך התיעוד

איכות הצליל. מבוצעות בצורה מצוינת, למען הסר ספק, כל האפשרויות הנלוות הללו
יכולת הצגת , )הרמקול החיצוני חלש מדי(שמתקבלת באוזניות של הנגן מעולה

אפשר לבחור את מספר התמונות שיוצגו על המסך (התמונות מרשימה מאוד 
המסך מספק איכות תמונה יוצאת דופן גם בהקרנת , )ואפשר גם לסובב אותן

ממשק , למעשה. והניווט והשליטה בכל האפשרויות הללו פשוטה להפליא, סרטים
הוא לא פחות מבית ספר לעיצוב נכון ולתפישה ששמה  AV400-המשתמש של ה

-שעות עם מסך כבוי ו 10: אורך חיי הסוללה גם הוא מרשים. את המשתמש במרכז
 .שעות עם מסך דלוק 4

. הכולל אפילו שלט" מקליט וידיאו כיס"הוא בראש ובראשונה  AV400-אבל ה
לבנים -אדומים-מתחנת העגינה של המכשיר משתלשל זנב ארוך של חוטים צהובים

 פרסומת 
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). Yesלא עובד עם ממיר של (לווידיאו או לממיר , שאמורים להתחבר לטלוויזיה
קולט המכשיר של ארקוס את האות שמתקבל מאחד המכשירים ויכול, מרגע החיבור

הקלטת תוכנית . להקליט על הדיסק הקשיח שלו את השידורים באיכות מצוינת
.בייט על הדיסק הקשיח-מגה 344דקות באיכות מקסימלית תפסה  30טלוויזיה של 

קובץ וידיאו בפורמט  AV400-אם הורדתם ל. אותו רעיון עובד גם בכיוון השני
MPEG4 , אין שום בעיה לחבר את המכשיר לטלוויזיה ולהציג אותו עליה באיכות
קובץ . חשוב לדעת שהמכשיר מנגן אך ורק קבצים בפורמט זה, עם זאת. מצוינת

אבל התהליך , בהחלט ניתן להמרה) למשל DIVXאו  (OGGוידיאו בפורמט אחר 
 .כמו תפעול שאר היכולות של המכשיר, רחוק מלהיות פשוט

הוא יכולתו להקליט בפורמט דיגיטלי לא רק  AV400-אחד היתרונות הגדולים של ה
אלא גם קלטות וידיאו , שמוקרנים באמצעותהדי .וי.שידורי טלוויזיה או סרטי די

במקום לקחת את הקלטות הישנות למעבדה או לרכוש ממיר . מתבלות
לווידיאו או לטלוויזיה  AV400-מספיק לחבר את ה, די ייעודי למשימה.וי.די/וידיאו

אחר כך אפשר כמובן לרוקן את הקבצים אל הדיסק . וללחוץ על כפתור ההקלטה
 .הקשיח הגדול יותר של המחשב האישי

כדאי לדעת , אבל אולי לא מספקות, למי שמוצא את כל התכונות הללו קורצות
-של ארקוס שבנוסף לכל יכולותיו של ה PMA400-שבזמן הקרוב יגיע לארץ ה

AV400 יהיה גם מחשב כף יד מבוסס לינוקס ויצויד באפשרות לגלישה אלחוטית .
לפחות עד הגעת . שימושי יותר-ט רב'קשה לחשוב על גאדג, ולמרות המחיר, עד אז

 .PSP-ה

טוב לעיניים שכך רואות. אופטיקה נובה  
רוצה להוזיל תשלומי ביטוח המשכנתא באמצעות מכרז חינם  
לשיפור תוצאות הקלק? יודע מה משיג איש המכירות שלך  
בוא ללמוד להשיט יאכטה -שמש, רוח, חופש, ים  
קורס רשתות מחשבים. החל לעבוד, קבל מלגה, בוא ללמוד  

פרסם אתנו 
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