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Na displeji dálkového ovladače budete moci
snadno procházet adresáře na datových úložištích či seznamy internetových rádií. A při přehrávání budete moci sledovat překvapivě detailní
informace o přehrávaném souboru – název
skladby a alba, jméno interpreta, frekvenci a výši
datového toku (bitrate), celkový a uplynulý čas
skladby, místo se najde dokonce i pro obrázek
obalu alba. Můžete vytvářet playlisty, opakovat
desku či skladbu, zapnout náhodný výběr… Dálkový ovladač vás může informovat o času, lze
nastavit vypnutí přístroje po zadaném termínu
a dokonce zvládnete i jedním ovladačem řídit
chod několika WAP 4500, rozesetých po domě.

Chce to svůj čas

Ovladač je šéf
(3 000 Kč)

MULT IMEDI Á L NÍ W I - F I PŘEHR ÁVAČ

(6 000 Kč); Zalip MAA502
Rivalové: Philips Streamium MCI298

5 99 0 Kč

Novinka od Teaku rozhodně není typem přístroje, který by byl na
stránkách S&V naprostou novinkou. Přehrávačů audiosouborů
a internetových rádií s Wi-Fi připojením už jsme tu měli povícero,
s různě širokou funkční nabídkou. Poprvé se nám ale dostal
do rukou přehrávač doplněný o obousměrný dálkový ovladač
s přehledným displejem.
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amotný přehrávač vám svým vzhledem a rozměry připomene bezdrátový router – vepředu
poblikávají nějaká světýlka a vzadu se tyčí anténka pro Wi-Fi připojení. Podobně také najdete na
boku dva USB porty (Teac podporuje souborové
systémy FAT32 i NTFS) a vzadu ethernetovou
přípojku. Audio funkce přístroje ale prozradí analogový a optický zvukový výstup a zdířka pro sluchátkový 3,5 mm jack.
Dálkový ovladač zase na první pohled upoutá
minimalistickým řešením ovládacích prvků. Kolébka pro hlasitost, křížový ovladač, Mute, Power
a tři multifunkční tlačítka. A hlavně – na výšku
orientovaný 4,6cm barevný displej.
Teac tento přístroj definuje jako Wireless Audio
Player, ovšem je třeba si uvědomit, že je bezdrátový hned dvojím způsobem: jednak se umí přes
Wi-Fi připojit k vaší domácí síti, jednak se bezdrátově propojuje i s dálkovým ovladačem. Ten totiž
funguje de facto jako malý kapesní terminál, jímž
přehrávač ovládáte, ale zároveň z něj i čerpáte
informace o přehrávaných médiích. Po zapojení
přístroje se vám tedy nejprve musí spojit přehrávač s ovladačem a až pak můžete začít volit nej-
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různější nastavení či soubory k přehrání. Výhodou podobného obousměrného propojení
přehrávače s ovladačem je samozřejmě velký
operační rádius, nezávislý na případných překážkách mezi oběma body. WAP 4500 můžete pohodlně ovládat i přes několik zdí – otázkou je,
lze-li toho vůbec prakticky využít.

Přehrávající informátor
Přehrávat budete moci média z připojených datových úložišť nebo síťových serverů, na přibaleném
CD nosiči se nachází plná verze kvalitního a na
obsluhu jednoduchého Twonky Media Serveru.
Hříchem by samozřejmě bylo nevyužít možnosti
přehrávat hudbu z internetových rádií, takže prostřednictvím Teaku budete moci „naladit“ stovky
stanic, roztříděných dle lokality či žánru. Co audio
kvalit se týká, doporučuji propojit ho s domácí
aparaturou optickým výstupem, analogové cinche
propouštějí o poznání horší zvuk – slabší, s větším
důrazem na výšky; podobných výsledků dosahuje
i výstup sluchátkový. Pouze u těchto dvou analogových výstupů dokáže Teac ovládat úroveň hlasitosti, na optický digitální výstup nemá vliv.

Osobně jsem přesvědčen, že bez podobných síťových přehrávačů audio souborů a internetových rádií se žije hůře než s nimi. A WAP 4500
plní, co slibuje, občas dokonce s milým překvapením navíc: například vysílání internetových
rádií umí i nahrávat. Větší problém ovšem vidím
v rychlosti odezvy. Načítání adresářů, prohlížení
nabídky internetových rádií, listování seznamy
interpretů či alb je úmorně dlouhé, zejména
v okamžiku, kdy nejdete najisto a skutečně hledáte. Obsah každého datové úložiště navíc musí
přehrávač nejprve naskenovat do paměti, přičemž obsah flash USB s 13 GB MP3 souborů
WAPka skenovala asi 10 minut. Naštěstí si médium pamatovala i po vyjmutí, včetně toho, u které skladby skončilo přehrávání. Přiznám se ale,
že na hrátky s mým kompletním audio archívem
jsem už trpělivost neměl. A ještě jedna drobná
výhrada na závěr – přehrávač pěkně topí i ve
Standby modu, 5 W spotřeby tedy rozhodně nebude přehnaných.
David Litvák

T E AC WA P 4500
displej
vstupy
výstupy

LCD 4,6 cm (1,8"), barevný
2x USB port, ethernet, Wi-Fi
analogový stereo, optický digitální
S/PDIF, 3,5 mm výstup pro sluchátka
síť
podpora UPnP a DLNA
kmit. rozsah
20–20 000 Hz
odstup signál/šum > 95 dB
napájení
110–230 V/ ~ 50/60 Hz,
spotřeba ve Standby cca 5 W (230 V)
rozměry
14,9 x 12 x 2,7 cm přehrávač,
14,1 x 5 x 2,2 cm ovladač
web
www.teacaudio.cz

Proč ho koupit?
Protože síťové přehrávače audio souborů jsou
praktická věc a díky přehlednému barevnému
displeji budete mít skutečně pod kontrolou,
co právě přehráváte. V některých případech může
přijít vhod i možnost nahrávání internetových rádií,
veliký akční rádius dálkového ovladače či možnost
řídit několik přehrávačů jedním ovladačem.

