multimédia

Profil > Nástěnný přehrávač se zesilovačem
Konkurenti

Dexon

Zařízení nemá na trhu v podstatě
konkurenci, protože se jedná o vůbec
první přístroj svého druhu. Pokud
bychom za něho měli hledat náhradu
pro ozvučení koupelny či pergoly, asi
bychom zvolili nějaký audiosystém
s funkcí streamování hudby a podporou komprimačních audio formátů.
Například Klipsch Gallery G-17.

MRP 2150

Specifikace
Dexon MRP 2150

Multiroom instalace pro poslech hudby, sledování filmů, televize, ovládání světel a
dalších prvků domácnosti nejsou dnes žádným science fiction. V rámci své bohaté
nabídky však uvedla firma Dexon novinku, která je koncipována jako solitérní řešení
pro ozvučení jedné místnosti, pergoly či venkovní terasy.
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elkem nenápadná bílá krabička
s šířkou a výškou vypínače
světel vypadá jen jako nějaký
modul, ovladač pro multiroom systém. Jedná se nicméně o samostatně fungující produkt – konkrétně
o MP3 přehrávač a FM přijímač
s integrovaným zesilovačem. Zařízení je poměrně dost hluboké a do
běžného otvoru pro zásuvku nebo
vypínač ho určitě nevtěsnáte. Bez
menšího zásahu do zdi nepochodíte.
Přední části vévodí modře podsvícený displej, zobrazující veškeré
informace o přehrávání, hlasitosti
a nastaveních. Nechybí řada tlačítek
pro přímé ovládání a IR přijímač,
snímající příkazy vysílané dálkovým
ovladačem. Na svrchní straně pak
naleznete ještě posuvné ovládání pro kompletní vypnutí přístroje
a jeho zapnutí.

a je pro ten účel přítomna šroubovací svorkovnice.
Zařízení má na spodní hraně USB
port, ke kterému snadno připojíte
USB flash disk. „Flashka“ díky tomu
netrčí od zdi do prostoru, jako kdyby byl port na čelní straně. O něco
hůře se sice zapojuje, ale použitou variantu považujeme určitě za
praktičtější. Co trochu zklame je
pouze podpora souborů typu MP3.
Výrobce mohl přidat ještě alespoň
WMA a OGG. FLAC nezmiňujeme…
ačkoliv. Na jednu stranu působí pro
přehrávání ze stropních reprosou-

Vše v jednom

stav jako zbytečný luxus, jenže
pokud někdo uchovává hudbu právě
v něm, bude nucen transkódovat,
což není pohodlné. Podporu FLAC
proto považujeme obecně za důležitou, už jenom kvůli tomu, že v něm
archivuje hudbu stále více lidí.
Pokud nepoužijete interní přehrávač, můžete odesílat hudbu do
zařízení přes Bluetooth. Tam už pak

Hlavní výhodou MRP 2150 je z našeho pohledu integrace zesilovače
třídy D o výkonu 2x 15 W. V praxi to
znamená, že k němu můžete rovnou
připojit reprosoustavy, například
integrované stropní apod. K napájení přehrávače poslouží přívod
s napětím 220 V, přičemž se počítá
s napojením „hrubé“ kabeláže ze zdi
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možnost spustit rozličné formáty
závisí na schopnostech zdrojového
přístroje. A posledním hudebním
zdrojem může být rozhlasové vysílání v pásmu FM. Do paměti můžete
dokonce uložit až 100 stanic, což
v českém prostředí ani člověk
nevyužije.

Kontakt: Dexon
Výkon: 2x 15 W
Displej: ano
Podporované formáty: MP3
Konektory: USB
Konektivita: Bluetooth
Dálkový ovladač: ano
Rozměry/Hmotnost:
86 x 86 x 45 mm/0,5 kg
Cena: ? Kč

Vyplatí se?

Od Dexonu MRP 2150 nečekejte
vysoce kvalitní zvuk, ani obrovskou
paletu funkcí. Jedná se o velmi
specifický přístroj, po němž byl na
trhu podle vyjádření firmy hlad.

Hlavní výhodou MRP 2150 je z našeho pohledu integrace
zesilovače třídy D o výkonu 2x 15 W. V praxi to znamená,
že k němu můžete rovnou připojit reprosoustavy.
Pokud bychom s jeho pomocí měli
dostat elegantně integrovaný audio
systém například do letní pergoly
nebo do koupelny, určitě ho můžeme doporučit. Ještě bychom uvítali
uvedení vyspělejší verze s Wi-Fi –
aby byla schopná streamovat hudbu
z domácího hudebního serveru.

VERDIKT

Velmi originální MP3 přehrávač a
FM přijímač pro instalaci do stěny
či příčky, vhodný pro propojení se
stropními reprosoustavami. Dokáže
přijímat zvuk také přes Bluetooth.
Podporuje pouze MP3, výkon
dostatečný pouze pro ozvučení
menšího prostoru.
Zvuk

Funkce

Ovládání

KATEGORIE
do 5.000 Kč

85%
80%
90%

85%

