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Odtwarzacze
DVD i DivX
W listopadzie 2002 roku duñska firma
KISS Technology zaprezentowa³a
pierwszy stacjonarny odtwarzacz o nazwie DP 450 do odtwarzania filmów zapisanych w formacie DVD i DivX.

DP 450

Odtwarzacz
KISS DP 450
Produkt ten spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem, poniewa¿ w odró¿nieniu
od komputerów osobistych potrafi³ dekodowaæ filmy DivX sprzêtowo, czyli
bez koniecznoœci nieustannego uaktualniania systemu o nowsze wersje kodeków. Operacjê dekodowania wykonywa³ chipset Sigma Design. KISS czyta ponadto wszystkie dostêpne w sieci
formaty napisów (smi, srt, sub, txt)
oraz obs³uguje polsk¹ stronê kodow¹
(¹,³,ê,ó itd.).
Firma KISS wraz z firm¹ DivXnetworks
– twórc¹ najpopularniejszego kodeka
DivX, prowadzi³a prace nad formatem
o nazwie DivX High Definition, który
jakoœci¹ przewy¿sza³by dotychczasowe formaty MPEG-2.
DivX High Definition to sposób zapisu
materia³u w rozdzielczoœci trzy razy
wiêkszej ni¿ tradycyjne p³yty DVD.
Po pod³¹czeniu do wyœwietlacza plazmowego czy telewizora LCD High
Definition odczyt z p³yty DVD drastycznie traci na jakoœci, gdy¿ obraz
o rozdzielczoœci 480 linii musi byæ
„rozci¹gniêty“ do ekranu pracuj¹cego
w trybie 1080 linii. Stosuj¹c materia³
zapisany w formacie DivX High Definition odbiorca otrzymuje zatem du¿o
lepszy obraz ni¿ z materia³u zapisanego w formacie DVD.

DP 558

Odtwarzacz
KISS DP 558
Pierwszym odtwarzaczem na œwiecie
pretenduj¹cym do certyfikatu DivX

Plazma KISS z wbudowanym
odtwarzaczem DiVX High Definition

DIVX
ODTWARZACZE

DVD

i

High Definition jest model DP 558. Odtwarzacz wyposa¿ony jest w chip nowej generacji, dysk twardy HD o pojemnoœci 80 GB, kartê sieciow¹ (cena
oscyluje w granicy 2990 z³ brutto). Od
stycznia bêdzie dostêpny nowy model
KISS DP 1100 w cenie 1000 z³, który
równie¿ umo¿liwi odtwarzanie filmów
kodowanych w DivX High Definition.

Odtwarzacz
KISS DP 600
Windows Media 9 High Definition jest
ju¿ formatem popularnym i obs³ugiwanym przez system Windows XP.
Dziêki programom „Movie Maker“ oraz

DP 1504

INFORMACJE
DODATKOWE

„Windows Media Player“ u¿ytkownicy
bêd¹ mogli tworzyæ materia³ filmowy
w podobny sposób jak w formatach,
MPEG-2 czyli DVD, jednak¿e zachowuj¹c du¿o wiêksz¹ kompresjê. Pozwoli to
na udostêpnianie tych filmów w Internecie.
Z pocz¹tkiem pierwszego kwarta³u
2005 firma KISS Technology zaprezentuje pierwszy w Europie odtwarzacz
DP 600 przeznaczony do obs³ugi formatu WMV9HD. Trwaj¹ prace nad nowymi us³ugami dla telewizji kablowych
oraz dla dostawców us³ug internetowych. Video on Demand charakteryzuje
nowatorskie podejœcie do zakupu filmów w Internecie. Pionierem tej technologii sta³a siê firma Macintosh ze swoim
przenoœnym odtwarzaczem IPod. Aby
du¿e wytwórnie p³ytowe pozwoli³y na
sprzeda¿ w Internecie, firma ta musia³a

stworzyæ system ochronny o nazwie
DRM (Digital Right Managment), aby
uzyskaæ pe³n¹ kontrolê nad pobieraniem filmów.
KISS ju¿ przygotowa³ siê do us³ugi dodaj¹c DRM do wszystkich modeli. Zakup filmu w Polsce bêdzie polega³ na
podaniu kodu z vouchera dostêpnego
w okreœlonych punktach sprzeda¿y
i pobraniu materia³u filmowego za poœrednictwem portalu KML2 ze stron
www. Bêdzie to prosty sposób na ogl¹danie filmów, które dopiero co zesz³y
z ekranów kin.
Firma KISS posiada w swej ofercie wiele modeli odtwarzaczy, ró¿ni¹cych siê
wyposa¿eniem i cen¹. Funkcjonalnoœæ
i ciekawy design odtwarzaczy spotka³y
siê z uznaniem u¿ytkowników, czego
potwierdzeniem jest presti¿owa nagroda Best of RetailVision Award’™.
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DP 1000

Oprócz wymienionych ju¿ modeli oferta firmy KISS obejmuje równie¿ odtwarzacz DP 1000 – nastêpcê DP 450
o rozmiarze kartki A4, DP 470 – kompletne kino domowe z wbudowanym
cyfrowym amplitunerem klasy D,
DP 1504 – nagrywarka HD 40 GB
z wbudowan¹ kart¹ sieciow¹ 10/100
oraz slotem na kartê WiFi. Uzupe³nieniem oferty odtwarzaczy s¹ w pe³ni
kompatybilne zestawy g³oœnikowe 5.1.

