
Nagrywarka 4K UHD Velocap X Prime - 1090 zł

Nagrywarka HD Velocap U5 - 1190 zł Mini PC Xiaomi Mi BOX S 4K - 280 zł
Opis

Mini PC Android Zidoo X20 - 2190 zł Mini PC Android Zidoo Z1000 - 1790 zł  

- nagrywarka 4K 
25/30Hz 
- urządzenie zmniejsza 
klatkaż: 60Hz->30Hz, 
50Hz->25Hz
- wybór kodeka H.264 
AVC lub H.265 HEVC
- dogrywanie własnego 
komentarza

- jeśli materiał wejścio-
wy UHD ma wyższą 
ilością klatek zostanie 
nagrany z rozdzielczo-
ścią 1080p

- przenośna nagrywar-
ka HD 1080p@60Hz z 
wbudowaną baterią
- przechwytywanie po 
HDMI bez telewizora
- wyświetlacz 3,5″ do 
podglądu i sterowania

- tylko kodek H.264 - 
bez HEVC (H. 265)
- dzieli pliki na 4GB

- najtańszy odtwarzacz 
4K z Android 9.0 i cer-
tyfikatem Netflixa
- procesor 4-rdzeniowy
- dedykowany dla 
Netflixa/HBO GO w 4K 
HDR
- pilot na Bluetooth 

- nie jest to jakiś „gigant 
sprzętowy”

- odtwarzacz sieciowy 
4K UHD marki Zidoo
- wydajniejszy procesor 
Realtek1296DD 
- system Android 6.0
- kieszeń na dysk HDD
- 2 wyjścia HDMI
- odtwarzanie 4K HDR

- bardzo drogi sprzęt 
dla wymagających

- odtwarzacz sieciowy 
4K UHD z rodziny 
Android TV Box marki 
Zidoo
- wydajniejszy procesor 
Realtek1296DD 
- system Android 7.1
- kieszeń na dysk HDD

- jest już nowszy i droż-
szy odtwarzacz Zidoo 
Z1000 Pro z Android 
9.0 Pie z Dolby Vision

Najlepsze urządzenia multimedialne pod choinkę

6 polecanych nagrywarek i odtwarzaczy multimedialnych

Nagrywarka 4K UHD Velocap U3 - 690 zł

- jedna z najlepszych 
nagrywarek 4K 60Hz
nagrywanie jednym 
przyciskiem bez PC
- nagrania HD MPEG4 
bez zabezpieczeń
- obsługa UHD
- wybór kodeka H.264 
AVC lub H.265 HEVC

- przechwytywanie 4K 
60Hz, ale z zapisem do 
1080p@60Hz
- dla 4K urządzenie 
pobiera z portu USB 
około 600mA
- należy unikać hubów i 
przedłużaczy USB
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