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Obecnie firma The Hi - End Studio jest
wy³¹cznym przedstawicielem w Polsce
nastêpuj¹cych wytwórców: CABASSE,
AMTECH, HITACHI (Consumer products), SPHINX, MIT, YBA.

Odtwarzacz
DVD DV-P745
Zwraca uwagê atrakcyjnym designem
typu slim line. Player Hitachi wyró¿nia
opcja rzadko spotykana w urz¹dzeniach za tak¹ cenê – przetwornik wizji
typu Progressive Scan. Po pod³¹czeniu go do odbiornika wyposa¿onego
w uk³ad Progressive Scan (np. telewizora plazmowego Hitachi) uzyskamy
znacznie lepszej jakoœci obraz
w porównaniu do standardowego systemu pozbawionego tej funkcji.

Telewizor
plazmowy
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Od paŸdziernika 2004 r.dostêpny jest
w Polsce najnowszy 42-calowy telewizor plazmowy 42PD4200 Hitachi.
Po sukcesach hi-endowego modelu 42PD5200
przystosowanego do
pracy z rozdzielczoœci¹
1024 x 1024 linie
i wyœwietlania obrazu
HDTV, firma postanowi³a
wprowadziæ na rynek
nieco tañszy model o tej
samej przek¹tnej matrycy.
Dziêki zastosowaniu technologii I2 Advanced Intelligent Image Chip uzyskano bardzo wysoki standard jakoœci obrazu wysoki kontrast i nasycenie barw. Pe³niê wra¿eñ
zapewnia system doczepianych g³oœników reprodukuj¹cych dŸwiêk w systemie Trubas Matrix
Sound i cyfrowy 1 bitowy
wzmacniacz audio.

Kolumny
g³oœnikowe
Nowa linia Cabasse uzupe³nia lukê
pomiêdzy seri¹ MT420 a Artis.
Piêkny kszta³t g³oœników wspó³gra
z wykoñczeniem naturalnymi
fornirami. Wyró¿nia je wysoka skutecznoœæ przy du¿ej
odpornoœci
na przeci¹¿enia. Teraz
dostêpne s¹
dwa modele
Riva i Bahia,
ale ju¿
w nied³ugim
czasie do³¹czy do nich
reszta g³oœników niezbêdnych do
zbudowania
zestawu kina
domowego.

Kamera
DZMV 550E
Kamera DZMV 550E umo¿liwia zapisanie materia³u filmowego zarówno na
dysku DVD-R - odtwarzanym na
ogromnej liczbie standardowych
odtwarzaczy DVD, jak i na p³ycie
DVD-RAM - umo¿liwiaj¹cej rejestracjê
bezpoœrednio w kamerze. Materia³ filmowy mo¿e byæ tak¿e przes³any do
komputera w celu bardziej zaawansowanego monta¿u, przy czym gotowy
film mo¿e byæ zarejestrowany bezpoœrednio ma noœniku DVD w kamerze.
Walory kamery podnosz¹ osiemnastokrotny zoom optyczny i 2,5-calowy
wyœwietlacz LCD.
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