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Gruodžio m÷nesio Apacer Kal÷dų hit’as - AL460. Deja, tada nepavyko padaryti jo apžvalgos, bet turbūt geriau
v÷liau, nei niekada..? Taigi Apacer AL460 Full HD grotuvo topzone apžvalga su video.

Labai mažas, kompaktiškas aparačiukas, tik truputį storesnis už eilinę CD d÷žutę. Minimalistinis, paprastas
dizainas. Man tik užkliuvo jo blizgus paviršius, kuris labai traukia dulkes.
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Pora USB jungčių priekyje ir HDMI, LAN, 3,5mm composite s-video/audio ir HD video iš÷jimai gale.

Vienintelis įjungimo/išjungimo mygtukas ir maitinimo laidas.

Aparatas palaiko FULL HD 1080p @ 60 Hz rezoliuciją, ją galime pasiekti naudodami HDMI laidą (kurį teks
nusipirkti atskirai) arba composite HD video. Aš pasirinkau HDMI + atskirą stereo audio iš÷jimą. Beje, prie audio
iš÷jimo galima prijungti bet kokią 3,5mm palaikančia audio sistemą, tai yra viską nuo ausinių iki namų kino.
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Šis grotuvas turbūt yra kiekvieno pirato svajon÷, nes kokio filmo tik nebandžiau siųsti iš torrent, visi jie veik÷.
Palaikomi praktiškai visi video kodekai ir video bylų formatai, netgi tokia pornografija kaip xvid TV, DVD, BluRay RIP’ai su įvairiais subtitrais ir audio takeliais atskirose bylose.
Vienintel÷ b÷da, kad Apacer AL460 nesupranta jokio normalaus erdvinio garso formato be Dolby Digital AC3. Patį
daugiakanalį garsą gali perduoti tik HDMI kabeliu, taigi praktiškai visais atvejais jums teks apsiriboti paprastu
poros kanalų stereo audio. Žinoma, ko jūs tik÷jot÷s iš 300Lt kainuojančios sistemos? Ji ir buvo sukurta naudoti tik
su integruotomis TV garso kolon÷l÷mis, ar geriausiu atveju, muzikiniu centru.

Taip, dar grotuvas turi LAN jungtį ir palaiko laidinį, tiek bevielį tinklą.. bet palaiko tik teoriškai. Realiai visiškai
neaišku, kaip tą video streaminti iš PC ar routerio į grotuvą. Apacer AL460 nerado mano Linksys router su
prijungtu tinklo disku. Taigi LAN jungtis yra, bet ji praktiškai nepanaudojama.
Svarbiausia dalis – video testas. Išbandžiau 1080p quick time ir H.264 video formatus, toliau daugelį įvairių 720p
video iš torrentų ir filmų/žaidimų trailer svetainių, visi iki vieno veik÷ be priekaištų. Turiu pasakyti, kad esu
nustebintas pačiais rezultatais, nes šis Apacer AL460 grotuv÷lis gražiau bendrauja su video net nei kelis kart
brangesnis Intel Atom kompiuteris su Windows OS!
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Apacer AL460 ne tik turi gražų Full HD lipduką, bet, iš tikro, puikiai susitvarko su visais bandytais HD 1080p ir
720p filmais. Prisipažinsiu, kad to tikrai nesitik÷jau iš vos 309Lt kainuojančio aparačiuko. Norint išsaugoti tokią
žemą kainą, teko paaukoti erdvinio garso galimybę, kuri būtų kainavusi papildomai. Grotuvo dizainas ir valdymas
taip pat niekuo neypatingas, bet AL460 kainuoja tik 309 litus! Grotuvą į Lietuvą importuoja GNT, taigi jį
tur÷tum÷te rasti artimiausioje kompų ar buitin÷s technikos parduotuv÷je, galbūt už dar geresnę kainą.
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1.
muncis #
2010-01-15 19:01
Jau geriau dasimesti 150lt ir nusipirkti Xtreamer, bus kur kas rimtesnis aparatas..

2.
Originalas #
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2010-01-15 19:01
Apacer AL460 esm÷, kad rodo 1080p, bet kainuoja tik 300Lt.
Brangiau yra brangiau. V÷liau patys Apacer pasiūlys brangesnį variantą su Wi-Fi imtuvu ir erdvinio garso
palaikymu.

3.
Lukas Šidlauskas #
2010-01-15 19:01
Perskaičius apžvalgą neįmanoma suprasti ar jis turi vidin÷s atminties ar tik skaito iš USB įrenginių. Bandei
kokį normalų Blu-Ray filmą paleisti? Tikriausiai ne, nes į Voyager’į tik 16GB ir telpa ir tai flash’ai juk
FAT32, tai nelabai ką ten ir pritalpinsi. O per LAN’ą streamint irgi negali, nes neveikia, o ir 30GB Blu-Ray
filmo nelabai ten ir pristreaminsi per WLAN’ą, nebent per ethernet. Nors ir yra stereo garsas, bet aš labai
abejoju d÷l garso kokyb÷s, tikriausiai tragiška, gal÷tų bent Digital Out būti.

4.
Justinas #
2010-01-15 19:01
Tokie aparatai labai gerai, kaip mini namų centriukai, tik matau nepalaiko FLAC?

5.
Originalas #
2010-01-15 19:01
Neturi jis atminties, bet gali pajungti USB raktus, USB HDD, net USB kortelių skaitytuvą ar MP4 grotuv÷lį,
iPod.
Blu-ray filmams blu-ray grotuvai ir skirti. :) Taip n÷ra, kad tu nutempsi su PC bylą iš DVD ar Blu disko į
flash ar išorinį HDD, nes visi diskai apsaugoti, tam jie ir diskai.
Apacer AL460 skirtas praktiškai grynai piratams, kurie siunčia jau nuripintus filmus iš diskų į PC 1080p
H.264, quick time formatus. Blu ray ir yra H.264, tik tiesiog su apsauga, o torrent’uose be jos. Kaip matei,
visi 1080p filmai ir serialai iš LM veik÷. :)
Dar galima jį oficialiai naudoti žiūr÷ti savo HD video iš kameros ar panašiai.. nes visur kitur, niekur negausi
tų HD video, jei ne iš torrentų arba ripindamas diskus.

6.
muncis #
2010-01-15 19:01
Manau jis turejo galvoje, ar sis aparatas pavilks Blu-ray disko 1:1 kopija sveriancia po 40GB, kuriu dabar
internete pina.. galvoju, kad tikrai nepatemps ;)
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7.
Originalas #
2010-01-15 19:01
Tai sakau, kad visi 1080p filmų torrentai veik÷ iš Linkomanijos.
Pvz.: http://www.linkomanija.net/details?67313

8.
Lukas Šidlauskas #
2010-01-15 20:01
@Originalas 1080p ir kad H264 dar ne viskas. Bit rate’as yra viskas. Normalaus Blu-Ray filmo Bit rate’as
siekia 28-40Mbps, kai tų ripų Bit rate’as tik 6-8Mbps.
Vau kokia apsauga, tik tiek kad su Nero neripina, paimiau iš DVD disko ir nusikopinau :D
http://i260.photobucket.com/albums/ii21/kreatinas/lp.jpg

9.
Originalas #
2010-01-15 20:01
.vob n÷ra formatas, kuris tinka tokiems media grotuvams ar iš vis žiūr÷ti paprastai su PC.

10.
muncis #
2010-01-15 20:01
Nu maniskis Dune BD Prime centras rodo ir .vob bet jis ir kainuoja gerokai virs 1000lt :)
Vienu zodziu kaip uz 300lt visai nieko aparaciukas ripams is LM ziureti, bet tai tikrai nera rimtas
mediacentras..

11.
Originalas #
2010-01-15 20:01
Pasikartosiu, .vob skirtas naudoti su diskais. Gali jį paleisti per media classic ar net WMP, bet pamatysi, kad
bus negerai, kai nor÷si prasukti ar kažką pakeisti, nes ne tam skirtas jis. Nebent naudosi su specialiu grotuvu,
kuris jį paleis kaip virtualų diską.
“A VOB file (Video Object) is a container format in DVD-Video media. VOB can contain video, audio,
subtitle and menu contents multiplexed together into a stream form.”
Taigi jis iš Disko streamina..
Taip pat DVD garantuotai naudoja seną MPEG, tod÷l ir užima 4,7GB, kai lygiai tokios pat kokyb÷s H.264 tik
kokius 1,5GB. Tod÷l diskai didesni, nes paprastas formatas, l÷tesni grotuvai groja, o H.264 sud÷tingiausias,
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kokį gali gauti, geriausiai suspaudžia, bet galingiausio CPU po to reikalauja dekoduoti. Taigi jei rodo H.264,
tai tikrai rodys ir “MPEG išspaustą” video.
Video kokyb÷ 1:1, tik rip’ai torrentuose dažniausiai H.264 įmesti, kad mažiau siųsti reiktų, vistiek dauguma
PC juos rodys.

12.
Lukas Šidlauskas #
2010-01-15 20:01
Pagal tave taip išeina kad bit rate’as nieko nekeičia? Tai kam tie Blu-Ray diskai ir kam juos kepa į juos, jei
gali sutalpinti į Double-Layer DVD? :D Ir nesuprantu, kas ten tau blogai su tais DVD filmais? Man ir su
WMP, VLC, MPC kuo puikiausiai rodo nukopijuotus iš disko DVD filmus, galima naršyti po Meniu, prasukti
kiek nori, v÷l grįšti į meniu ir t.t Į grotuvą keli VIDEO_TS ir AUDIO_TS ir kuo puikiausiai rodo.

13.
Plexter #
2010-01-15 20:01
Apžvalga kvaila, nieko ypatingo. LAN nepaleidai nebent d÷l to, jog rankos kreivos. Man viskas veik÷ net
puikiai. Tiesiog geresn÷ apžvalga be jokių nusišnek÷jimų –
http://technews.lt/naujiena/n/a/apacer_al_460_ir_wd_tv_multimedijos_grotuvu_apzvalga.html

14.
Originalas #
2010-01-15 20:01
Labiau “Kvailas komentaras, nieko ypatingo”..?
Tokia gera, kad net neradau nieko apie LAN funkciją.. o WD grotuvo iš vis net tikros produkto foto. Tai tu jį
rankose bent laikei, prieš rašydamas!? :D
Aš žinau, kad in depth review geriausia bus bit-tech ar kito UK portalo.. Jei nor÷s, tai ten ir paskaitys, kam
įdomu, tikrai GERĄ REVIEW. Čia yra BLOGas, tuo jis ir skiriasi, kad ne gilinamasi, o nuomon÷ konkretaus
žmogaus pateikiama paprastai ir aiškiai.
Galiausiai, nepatinka neskaityk. Ne tau dar spręsti, kas geriau. :))

15.
Plexter #
2010-01-15 20:01
Originalas>>>Kiek matau kreivai žiūri ir nuvertini mano lightbox’a. Beje, apie LAN rašiau. Tiesiog tai, kad
tai veikia ir gana neblogai, o pasijungti taip lengva, kaip suskaičiuot 1-2-3. Kas d÷l gyvo WD, pažiūr÷k
atidžiaut į jo pakuotę, ten taip pat kompiuterinis modelis, ar į putelį :D Galiu pasakyti, kad rašyti nelabai
moki. Jokių šnekų apie DTS HD ir panašiai, informacijos nulis.
Originalas>>>Redaguoti teksto negaliu, tad tik pridursiu. Aš rašau ne blogui, tu blogui. Tuo ir skiriasi mano
ir tavo darbai. Kas d÷l geresn÷s apžvalgos, apie AL460 net worldwide geresn÷s nelabai teko matyt. Kad
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laikytojų ratas skiriasi, aš suprantu. Pas mus suaugę, protingi žmon÷s. Rašyti nesamonių, ala piratai ar
pornografija mes negalim, o tai nelabai gražiai į tai pažiūr÷tų tiek HP, tiek ir Tele2, Bit÷ bei kiti, kurie LT
moka.
Originalas>>Štai kod÷l mes šioje nišoje esame vieni. Visi kalba lyg iš gatv÷s. Mes to vengiame. Kaip
min÷jau, to prašo HP, Bit÷, Microsoft ir Nokia. Mes taip pat uždirbame nemažus pinigus, tad tiesiog daryti
kvailyščių negalime. Beje, kiekvienoje apžvalgoje pabaigoje pateikiu savo nuomonę apie produktą, tiesiog ji
aiški, o čia, tiesa pasakius, nelabai. Beje, esi bandęs WD TV ar Asus multimedijas? Pigus 300-400LT
multimedijos grotuvų rinkoje yra nesąmon÷. Tai normalios kainos.

16.
Originalas #
2010-01-15 21:01
O pas mane garaže jau trečias Enzo Ferrari stovi, vat. Daugiau tokiems melagiams n÷ra ko atsakyti.. :D
Pats pasižiūr÷k, kad pus÷ foto yra kompiuteriniai PR paveiksl÷liai ir aš tau galiu pateikti “TAVO” fotu linkus
į PR naujienas, jei taip nori.
Taip pat jei toks gudrus, tai nesunkiai atsakysi, kod÷l WD “gražiai nufotkintas”, o Apacer ne? Ir kod÷l tik
vienas komentaras, kaip ir lankytoju jau mažiau per visą laiką, nei per dieną po šiuo įrašu..? “Geresnių”
straipsnių niekas nem÷gsta? :))

17.
Plexter #
2010-01-15 21:01
Kas del WD TV, in your face – http://www.part.lt/img/41d0597a6743c94b9a4c56255b61d28f388.jpg . Guli
tie visi produktai mano stalciuje. Tik sakau, reikia kažkaip tau kitaip pažiūr÷t, tada pamatysi ir mano darytas
fotografijas :] O kai ne tik rankos kreivos, bet ir akys, tada ir tas, ir tas blogai daroma.

18.
Originalas #
2010-01-15 21:01
Tai jau iš “TAVO” pasidar÷, tik “ir mano darytas fotografijas”!?

19.
Plexter #
2010-01-15 21:01
Originalas>>>Aš išvis už tai, kad būtų publikuojami tik tekstai. Aš esu laimingas, kad lankytojai perskait÷ ir
viską suprato – reiškiasi jie nusprend÷ ar ateityje pirks tą, ar aną produktą. Kas d÷l lankytojų skaičiaus,
apžvalgą jau perskait÷ 3k unikalių lankytojų. Ką čia rodo? 411. Žiūr÷sim, ar pasieks tokius pat skaičius.
Manau, kad ne. O komentuoja čia kas gali ir kaip gali. Čia blogas. Ir va, net žmon÷s rašo, kad perskait÷
apžvalgą ir nieko nesuprato. Pas mus to n÷ra, n÷ra ir nereikalingų komentarų. Pagauni?
Originalas>>>O kur aš neigiau, kad naudojau PR foto? To aš nesakiau. Panašią praktiką naudoja daug
užsienio portalų, aš nematau b÷dos, kad pateikių aiškias, idealios kokyb÷s fotografijas, tačiau, kaip min÷jau,

http://www.topzone.lt/apacer-al460-full-hd-media-player-1080p-filmu-grotuvas

1/18/2010

Apacer AL460 Full HD Media Player / 1080p filmų grotuvas - IT naujienos, apžval... Page 12 of 21

abejų produktų fotografijų yra ir iš mano pus÷s.

20.
Originalas #
2010-01-15 21:01
Taip, pažiūr÷k, kiek jau prišiukšlinai, reiks v÷l viską trinti..
Taip pat ir neatsakei, kod÷l WD “tik gražios” foto, o Apacer nebe?
Na, baik meluoti, nes jau net nebeįdomu.. Sakau, mano įsivaizduojamų Ferrari visada bus dviem daugiau, nei
tu pameluosi. :))
Taip pat išmok naudosit Edit mygtuku arba pasikeisk naršyklę..

21.
Plexter #
2010-01-15 21:01
Originalas>>Na aš parodžiau, kaip “neturiu” WD TV fotografijoje. Čia ir visa praktika. Nežadu kišt lapų su
Technews.lt, fotografijoje matai portalą. Tiesiog lieku prie nuomon÷s, kad tavo čia ne apžvalga, o net nežinau
kas. Na nebent sumauta apžvalga.
WD TV ne visos gražios. Pakuot÷ ir putelis ne PR’ų, tad iškarto matos netokia kokyb÷, kokia yra gamintojų.
D÷l Edit. Nekreipkite temos, taip pat d÷l neaiškių priežasčių čia kažkokį neaiškų laiką skaičiuoja. Man
nereikia matyti “Edit”, kad akivaizdžiai geresnę, tai yra ne blogišką, apžvalgą parašyčiau.

22.
Originalas #
2010-01-15 21:01
Pagaliau “lieku prie nuomon÷s”. Gal kažkieno nuomon÷, kad google yra šūdas arba geriau yahoo, tai čia tik jo
nuomon÷, o tiesa nuo nuomon÷s nesikeičia. Kaip ir su apžvalgomis, mano nuomon÷ viena, o tavo kita, kas
gerai, o kas blogai.

23.
Plexter #
2010-01-15 21:01
Originalas>>>Čia ir yra tiesa. Paklausk bet ko – blogo apžvalga nelyginama su normaliosiom, nes jose
nerašoma apie tokį šūdą kaip piratavimą, pornografiją ir panašiai. Čia tiesiog elementari tiesa. Beje,
pagalvojau, ko čia jaudin÷s d÷l postų skaičiaus? 1. Jie man nesiskaičiuoja(Gal tai problema būtų?). 2. Čia gi
blogas. Koks skirtumas.
Aš vertinu tai, kad tu esi ant žem÷s ir tiesiai sakai, jog rašai kaip blogui, o TopZone.lt ir yra blogas. Aš irgi
ant žem÷s ir stengiuosi rašyti įprastas, normalias apžvalgas. Mano nuomone, ne vaikams jos patinka.
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24.
Originalas #
2010-01-15 21:01
Prisimenu kai man panašiai metų buvo, tai manau, kad visiems vaikams atrodo, kokie jau jie dideli ir rimti.
Kai būna, iš tikro, didesni, tada ir pasikeičia nuomon÷. Tod÷l ji ir nuomon÷, kad keičiasi, o tik tiesa ta pati
visada! :))
Mano tikslas nesismulkinti blogo įraše aiškinanti, kod÷l praktikoje jo LAN jungtis dažniausiai bus
nepanaudojama, bet jei taip parašiau, tai verta patik÷ti. :) Jei kam įdomu, visada forume galime išsiaiškinti
smulkiai tech pusę, kod÷l LAN ar suround sound d÷l reklamos daugiau įd÷ta, o ne praktiškai panaudojama.
Geek stuffui – forumas http://www.topzone.lt/forumas/3528-apacer-al460-media-grotuvas-full-hd-1080p3.html#post68774
Paprastam consumeriui – blogas. Kur žmogus žmogui pasakoja.
Tuo ir skiriasi BLOGas pvz. nuo specilizuoto portalo kaip bit-tech. technews, MANO NUOMONE, tik labai
m÷g÷jiška tokio bit-tech kopija. Kadangi pirmiausiai reikia pinigų ir žmonių, kad padaryti kažką RIMTAI.
Kaip tu pasakoji apie RIMTAS apžvalgas… kur patik÷siu, kad čia http://www.bit-tech.net/ tikrai renkasi visi
geekai ir specialistai paskaityti, o autoriai iš to gyvena. tn tik “rimti vaikai” skaito ir rašo po pamokų.. :))

25.
Plexter #
2010-01-15 22:01
Originalas>>>Esu pakankamai suaugęs, tad mano nuomon÷ yra stabili. Visi pamena, kokie kvaili buvo
būdami vaikais, bet tai keičiasi ir jau seniai pasikeit÷.
LAN’as, bent jau man, kažkaip stebuklingai, veik÷!

26.
Lupikas #
2010-01-15 22:01
Sudomino, kaip tik galvojau apie koki HD grotuveli piratiniams ripams ziuret. Dar kaip tik USB HDD beveik
nenaudojamas metosi. Gal ateityje koki firmawara padarys ir ta Wifi ar Etthernet patvarkys.

27.
Originalas #
2010-01-15 22:01
“Taip, dar grotuvas turi LAN jungtį ir palaiko laidinį, tiek bevielį tinklą.. bet palaiko tik teoriškai. Realiai
visiškai neaišku, kaip tą video streaminti iš PC ar routerio į grotuvą. Apacer AL460 nerado mano Linksys
router su prijungtu tinklo disku. Taigi LAN jungtis yra, bet ji praktiškai nepanaudojama.”
Niekas neraš÷, kad LAN ar Suround sound neveikia, bet raš÷, kad praktikoje turbūt vartotojas jų niekad
nepanaudos. Jei perskaitysi forum temą nuo pradžios, tai rasi, kod÷l..
O aš prisimenu, kaip technews pradžioje kalb÷jome. :p
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28.
Originalas #
2010-01-15 23:01
“Pagal tave taip išeina kad bit rate’as nieko nekeičia? Tai kam tie Blu-Ray diskai ir kam juos kepa į juos, jei
gali sutalpinti į Double-Layer DVD?”
Kaip tu nesupranti, kad kodekai skiriasi. MPEG2 žymiai mažesn÷ kompresija su H.264 lyginant. Tai yra
MPEG2 “lyg krūvel÷ JPEG nuotraukų”, jei nori kokyb÷s neprarasti, tai 100% JPEG kienvieną kadrą
išsaugok, susidarys 50GB. Dabar paimkime H.264 labai sud÷tingą kodeką, kuris ima kadrus bendrai, suranda
panašias vietas, jas ir suspaudžia į vieną, panašias gudrybes naudoja.
Bylų dydis ir kokyb÷ nieko bendro neturi, nes kodekai skiriasi, visada H.264 kokyb÷ bus geresn÷, o byla
mažesn÷ už analogiškos kokyb÷s ar dydžio MPEG2 kodeku spaustą video. Tik H.264 yra pakankamai naujas
kodekas, kuris reikalauja galingo CPU decodinimui, d÷l ko vis dar dažnai naudojamas MPEG2, kur maža
kompresija, bet rodo praktiškai visi aparatai, nesvarbu koks silpnas CPU.

29.
muncis #
2010-01-15 23:01
Nezinau per koki samsunga tu ten ziurejai, bet ziurint per ir su normalia aparatura, vaizdo kokybe, Blu-ray
ripo (iki 10GB) nuo Blu-ray disko kopijos (arba Remuxo nuo 15-20GB) , skiriasi ir dar kaip..

30.
Lax #
2010-01-16 00:01
“taigi praktiškai visais atvejais jums teks apsiriboti paprastu poros kanalų stereo audio.”
Prajuokino. Dramblys ant ausies užlipo ir giriasi visiems.

31.
Lukas Šidlauskas #
2010-01-16 01:01
@Originalas kalbi bet pats nesupranti ką. Iš pradžių man aiškinai kad visi 1080p yra tie patys H.264 kaip ir
Blu-Ray, dabar aiškini kad kodekai skiriasi. Tai gal apsispręsk? Dabar atsidaryk Adobe Premiere ir
surenderink blu-ray filmą su 6Mbps bit rate ir pamatysi skirtumą tarp surenderinto ir grynuolio blu-ray.
Neišvedin÷k savų teorijų.

32.
Lukas Šidlauskas #
2010-01-16 01:01
Prašau Max Payne (Blu-Ray)
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http://img16.imageshack.us/img16/7615/maxrm.jpg
Ir eilinis 1080p H264 ~8-9GB filmas
http://img704.imageshack.us/img704/1448/1080g.jpg
Nusišauk jeigu čia skirtumų n÷ra.

33.
Plexter #
2010-01-16 01:01
Lukas Šidlauskas>>Tai tiesiog jo hobis.

34.
Dynamitas #
2010-01-16 10:01
Ooo, šitą Stuffe raš÷ :D

35.
Žanas #
2010-01-16 11:01
kopijuoja apple tv :)

36.
Originalas #
2010-01-16 11:01
Į diskus dažniausiai rašo paprastai iškoduojamais formatais MPEG arba H.264 lowest nustatymais (kurie jau
nustatyti disko formate), d÷l ko premier Bluray atskira skiltis. Čia kaip WinRar ant low compression greit
išspaudžia, o ant high byla mažesn÷, bet daug laiko reikia išspausti, o su kokybe nieko bendro neturi. Tiesiog
skiriasi suspaudimo laipsnis. Mažesn÷ byla, bet galingesnio CPU reik÷s, o DVD, Bluray formate specialiai
fiksuotas spaudimo laipsnis nurodytas kaip standartas.
Apacer AL460 susidorojo su bet kokiu mano 1080p H.264 video iš kameros, kaip ir visais siųstais 1080p
H.264 iš torrent. Žinoma, kad lygiai taip pat rodys tą patį filmą tik dar lengviau suspaustą, kurio byla didesn÷.

37.
Tadas #
2010-01-16 11:01
http://www.alexa.com/siteinfo/topzone.lt#trafficstats
http://www.alexa.com/siteinfo/technews.lt#trafficstats
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38.
muncis #
2010-01-16 12:01
Pas Apacer AL460 stovi Realtek 1073 (400mhz) procesorius.

39.
Originalas #
2010-01-16 13:01
owned, dar vienu Ferrari papildžiau savo įsivaizduojamą garažą. :D

40.
Originalas #
2010-01-16 13:01
Lukas Šidlauskas # Tai gal bent filmą ir kadrą tą patį pasiimk. :D
Yra rip’ų visokių, vieni downsamplina iki 720p, kiti bit rate sumažina, o treti pakelia spaudimo lygį, d÷l ko
kokyb÷ ta pati, o bylos mažesn÷s, ketvirti nieko su kodeku nekeičia.
Tai visada šūdinų ripų gali rasti, jei tokių ieškai. Taip pat Blu Ray dydis kaip ir DVD visai ne d÷l kokyb÷s, o
mažo spaudimo lygio. Tuos pačius 4,6GB laisvai į ~2GB galima buvo sud÷ti, kaip ir 50GB laisvai į ~20GB,
tiesiog reik÷s kelis kartus spartesnio kompo arba grotuvo po to juos peržiūr÷ti.

41.
Tadas #
2010-01-16 17:01
Plexter: “Kaip min÷jau, to prašo HP, Bit÷, Microsoft ir Nokia.”
tai tu nori pasakyti, kad jusu rasiniuku portalas yra uzsakyti straipniukai kurie realiai nelabai ir ziuri ar
produktas geras ar ne bet lyginant su kitu produktu visada bus geresnis tas kurio gamintojo firma daugiau jum
sumokes? :D ziauru, zinosiu jei kada uztaikysiu pas jus, kai reikes kokio review apie koki nors irengini, kad
kas ten parasyta yra uzsakyta gamintojo. lame. cia kaip maximos savininko klaust kuri parduotuve geresne –
iki ar maxima.

42.
Plexter #
2010-01-16 19:01
Tadas>>Ar žinote, kaip Alexa skaičiuoja savo rezultatus? Turit ju Toolbar’a? Tada lankomumas jusu
neiskaiciuojamas :DDD
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43.
Originalas #
2010-01-16 20:01
Pats nežino ir pasakoja.. Alexa ne lankytojus su toolbar rodo, o paskaičiuoja ranką pagal įvairius kriterijus.

44.
Plexter #
2010-01-16 20:01
Originalas>>>Gi galima pas juos pasiskaityt. Gana aiškiai parašyta.

45.
GTX #
2010-01-17 00:01
telike tas pats jau integruotas stovi …

46.
Originalas #
2010-01-17 11:01
Jei Sony TV ar namų kiną turi, tai būna, kad paprasčiausiai atsisako rodyti tuos piratinius RIP xvid ir
panašiais formatais.. :D Tada tik būtų prasm÷ prie tokio namų kino per HDMI jungti Apacer AL460, kad būtų
erdvinis garsas ir tada patį namų kiną į TV. Tik geriausiai Sony grotuvų nepirkti, jei jau Lietuvos piratas esi.
Kaip UK lietuviai užsidirba ant Sony, tai ir perka, o po to nustebę: WTF? Dar filmus reik legalius pirkti!?
Aišku, tada gražina visą sistema ir ima kokią philips. :D

47.
muncis #
2010-01-17 12:01
Del Sony tai tiesa, as turiu sony Dvd grotuva tai jis tik Dvd formata supranta ir dar pasenusia xVid versija
kazkokia, o pas broli trigubai pigesnis LG Dvd vos ne viska rodo ka ikisi :)

48.
Plexter #
2010-01-17 14:01
Originalas>>>Orgininalai, ar yra elektronis paštas, ar Skype nick’as, kurio pagalba būtų galima kreiptis?
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49.
Originalas #
2010-01-17 16:01
112 pagalbos telefonas visą parą..? :))
Jei ne tokios rimtos pagalbos, tai greičiau pagalbą rasti, nei asmeniškai kreiptis
http://www.topzone.lt/forumas/

50.
Plexter #
2010-01-17 17:01
Originalas>>Kaip pasteb÷jau, skaitymas tavoji yda. Paskaityt dar ir dar kartą, gal viskas nušvis naujomis
spalvomis, nes dabar ne tik, kad neatsakai į klausimą, bet ir nusišneki :] Čia tokiam tandemui reikia
sugeb÷jimų. Tu jų turi, bet, deja, jie tavęs nepuošia.

51.
Originalas #
2010-01-17 18:01
Turbūt ne tos spalvos, kad matytųsi pas visus..? :) Pasuk puslapį į patį viršų ir tada kair÷je visos info ieškok…
Jei žmogus neranda ar ne ten rašo, tai reiškia, jam ne taip svarbiai ir reikia žinoti tą pašto adresą ar skype.

52.
Plexter #
2010-01-17 18:01
Vieną kartą, kažada lyg ir teko rašyti, bet Blogo Redakcija (ohoho!) kažkaip neatraš÷, tai pasirod÷, jog tas
kontaktas tiesiog neegzistuoja.

53.
Originalas #
2010-01-17 18:01
Negaliu aš visų klausimų atsakyti, tod÷l visi adresai pirmame puslapyje ir sud÷ti, kur kokiu klausimu
geriausiai kreiptis. Jei žmogus per gudras, ir vistiek rašo man, kai parašyta, kad rašyti forume ar kitu pašto
adresu tais klausimais, tai kuo aš jam pad÷siu? Neatsakysiu aš kiekvienam asmeniškai, kokį kompą pirkti,
kuris telefonas jam geresnis ar kiek reklama kainuoja…
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