
Dune HD Pro Vision 4K Solo médialejátszó

Akár csak az előd Pro 4K Plus II esetében, egy – működés közben is nyitható – merevlemezfiók is helyet kapott a fém
házon belül, így 3,5"-es HDD-t, vagy megfelelő adapterre 2,5"-es HDD-t, SSD-t tolhatunk a Pro Vision 4K Solo belsejébe,

méretkorlátozás nélkül. A merevlemez miatt szükség lehet az aktív hűtésre, erről egy extra halk belső ventilátor
gondoskodik itt is. A processzor megújult ugyan – Relatek RTD1619DR –, de maradt a 4 GB RAM és a 32 GB

flash memória a továbbra is 9.0-ás Android rendszer és az alkalmazások (teljes értékű Google Play Store és számos előre
telepített app) számára.

A Pro Vision 4K Solo is teljesen Netflix-kompatibilis, azaz akár a 4K/HDR videók és a Dolby Atmos hangsáv is lejátszható, 
ha megfelelő Netflix előfizetéssel és internetkapcsolattal rendelkezünk. Hasonlóan, 4K-s HDR-es YouTube videók is 
eredeti minőségben élvezhetők ezen a modellen.
A Blu-ray mappák és ISO fájlok lejátszhatóak az eredeti Blu-ray menüvel vagy anélkül is, legyen szó 4K-ról vagy akár 3D-
ről – de ez már régóta nem különlegesség a legtöbb Dune HD lejtszónál. Hasonlóan a rendszer része a Dune HD saját 
kiváló filmes jukebox alkalmazása, a My Collection is.

Csatlakozók a hátlapon és az előlapon:
•1 × USB3.1
•1 × USB Type-C
•2 × USB2.0
•1 × HDMI2.0b kimenet
•1 × HDMI2.0 csak hangkimenet
•1 × HDMI2.0 bemenet
•1 × kompozit video (RCA)
•1 × sztereó anagló hangkimenet (2 darab RCA)
•1 × S/PDIF optikai digitális hangkimenet
•1 × coax digitális hangkimenet
•1 × 10/100/1000 Mbit-es ethernet
•2 × wifi-antenna
•1 × Bluetooth-antenna
•1 × külső IR-vevő
•1 × 12V táp

A készülék mellé a világító gombos prémium távvezérlőt és az AirMouse-t is kapjuk (akár csak a drágább modellekhez), 
és természetesen egy HDMI2.0-ás kábelt is találunk a csomagban a három antenna mellett. Akinek nem lenne elég a 
kétféle távvezérlő, az természetesen tabletjét, okostelefonját is használhatja az ingyenes Dune Control alkalmazással, 
amely lehetővé teszi a zenehallgatást (a zenefájlok böngészését) a TV bekapcsolása nélkül is.

A Pro Vision 4K Solo egyéb fontos paraméterei:
•Méretek: 215×71×174 mm
•Bluetooth: 5.0
•Wifi: 802.11b/g/n/ac, 2,4+5 GHz, 2T2R
•Kijelző: 6-karakteres VFD (óra, lejátszási idő ÓÓ:PP:MM formátumban)
•Külső tápellátás: 12V/3A


