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Blade II
Full HD multimedia player

 Full HD rozlišení 1080p
 podpora formátu MKV (Matroska) 

 a H.264
 podpora pevných disků až do 2TB
 možnost připojení externí DVD 

 mechaniky
 rozhraní HDMI 1.3
 internetové rádio (ShoutCast)
 podpora BitTorrent, Flickr, Picasa, 

 RSS
 české, slovenské, polské menu 

 a další světové jazyky s podporou 
 národních DivX titulků
 UPnP Media Server a podpora Samba
 čtečka paměťových karet (SD/SDHC/

 MS/MS Pro)
 přehrává/streamuje audio/video

 /obrázky ze zařízení v síti
 podpora NAS Network Drive 
 USB 2.0, USB zařízení x1, USB host x2
 Y/Pb/Pr video výstup
 S/PDIF koaxiální digitální audio
 SPDIF optické digitální audio
 LAN 10/100Mbps Ethernet 
 Wi-Fi s USB dongle (* HMC-80WFD 

 - volitelný, není součástí)
 dálkové ovládání

Popis
Evolve Blade II vám umožní přehrávat veškerý multimediální obsah 
v nejvyšší kvalitě. Podporuje široké spektrum souborových formá-
tů pro nejvyšší možnou kompatibilitu high-end obrazu a zvuku. 
Tento komplexní, funkcemi nabitý přehrávač vám přináší obraz 
i zvuk ve vysokém rozlišení full HD kvality. HDMI výstup je konfi -
gurován pro specifi kaci 1.3a a obsahuje také koaxiální a optický 
zvukový výstup, který vám přinese plnou podporu HD zvuku.

Další vlastnosti
BitTorrent stahování, internetové rádio, RSS, podpora aplikací 
Flickr a Picasa, čtečka paměťových karet, přehrávání originálních 
DVD disků z externí USB DVD mechaniky, podpora vložení interní-
ho 3,5“ SATA disku (v prodeji i verze s již nainstalovaným diskem), 
NAS, podpora streamování multimédií v počítačové síti, UPnP me-
dia server a Samba, LAN, WiFi

Podporované video formáty
MKV/AVI/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/BD-
ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
Podporované video kodeky
MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)/XviD/DivX/
WMV9 (VC-1)/RealVideo 8/9/10
Podporované video výstupy
PAL/NTSC/480p/576p/720p/1080i 50Hz/1080i 60Hz/1080p 
50Hz/1080p 60Hz
Podporované zvukové formáty
MP3/MP2/WMA/AAC/FLAC/WAV/OGG Vorbis/PCM/LPCM/MS-
ADPCM/LC-AAC/HE-AAC/COOK/RA-Lossless
Podporované zvukové výstupy 
stereo, AC3 Dolby Digital 5.1, DTS, Dolby Digital
Podporované formáty obrázků 
HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
Podpora titulků
SRT, SMI, SSA, IDX/SUB, SUB
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