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Gadgets
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MP Xio

Icy-Box

De markt is verzadigd van me-

radio ontvangt goed en in stereo.

diaplayers, waarom er dan toch

De fotoplayer kan jpg’s en anima-

nog aandacht aan besteden?

ted gif laten zien en schaalt zelf

Heel eenvoudig, de Xio is zeer

naar de resolutie van het scherm.

veelzijdig. De Xio brengt de vol-

De ebook-reader is eenvoudig en

gende

mee:

toont gewone textfiles. De mo-

mp3 player, fm-radio, fotoplayer,

vieplayer kan weliswaar alleen

ebook-reader, movieplayer, voi-

filmpjes in eigen amv-formaat la-

cerecorder en tot slot games. En

ten zien, maar doet dit wel goed.

al dit moois is verpakt in een klein

De meegeleverde cd bevat een

en handzaam doosje van staal

conversietool om avi, mpg en

functionaliteiten

met een zwarte plastic voorkant

wmv te converteren naar amv. De

Het gezegde ‘met backuppen ga

op een sata-poort op het moe-

waar de bedieningsknoppen zit-

voicerecorder heeft ruimte voor

je pas serieus om als je al data

derbord. Met de eveneens mee-

ten. Om het geheel af te maken,

een kleine 35 uur aan gesproken

bent verloren’ doet nog steeds

geleverde sata-kabel sluit je de

heeft de Xio een kleuren-display

woord, dat als mono-wav wordt

opgang. Eén van de problemen

Icy-Box aan en backuppen maar.

met een resolutie van 128x128

opgeslagen.

is dat de harddisken van tegen-

De Icy-box is geheel van metaal

pixels bij 65k kleuren.

Omdat de Xio als usb-drive wordt

woordig een dermate grote

en de zijkanten zijn geperforeerd,

De Xio wordt gevoed via een

herkend, is het ook mogelijk om

capaciteit hebben, dat een back-

dus de warmte van de sata-hard-

3.7V Li-ion batterij en deze gaat

er allerlei bestanden op mee te

up naar tape of dvd ondoenlijk

disk kan goed weg. Iets waar

bij een volledige lading onge-

nemen. Hierbij is ook aan securi-

wordt of prijstechnisch oninte-

andere producten wel een voor-

veer acht uur mee. Om energie

ty gedacht. Met een meegelever-

ressant is.

beeld aan mogen nemen. Aan de

te besparen, schakelt het display

de tool kan er een aparte partitie

Een andere mogelijkheid die zich

achterzijde bevinden zich de po-

na tien seconden inactiviteit uit.

worden gemaakt welke kan wor-

dan aanbiedt, is het inzetten van

werswitch, een aansluiting voor

Daarnaast is er een ingebouwde

den voorzien van wachtwoord.

een externe harddisk. Er is een

de voedingsadapter, een usb2-

microfoon, een 2.5 jack-aanslui-

Ik vind het een hele mooie en

veelheid aan oplossingen op de

en een sata-aansluiting. Rest al-

ting voor de meegeleverde oor-

complete player met veel moge-

markt. Meestal op basis van usb

leen de prijs en die komt op nog

telefoon en een mini-usb2 voor

lijkheden. Ik had de 2Gb-versie

en/of firewire.

net geen €40. Niet de goed-

data-uitwisseling met de pc en

ter test en deze mag voor €99

Ik liep tegen de Icy-Box aan. Deze

koopste, maar zijn prijs meer dan

deze wordt eveneens gebruikt

van eigenaar veranderen.

heeft net zoals vele anderen ook

waard. Meer informatie over de

om de voedingsadapter op aan

een usb2-aansluiting. Wat de Icy-

Icy-Box is te vinden op:

te sluiten.

Box ook meebrengt is een sata-

www.icybox.de.

Voor mp3 is voorzien in een equa-

aansluiting en dat zie je niet veel.

lizer met o.a. keuze uit natural,

Volgens de beschrijving zou deze

pop, rock en classic en al zijn de

ook hot-swap moeten zijn, maar

onderlinge verschillen niet groot,

dat heb ik niet aangedurfd met

waarneembaar is het wel. In het

mijn eigen pc.

display wordt de mp3-tag, de

Meegeleverd wordt een bracket

tijd, de samplerate en een grafi-

die je in je pc plaatst en aansluit

sche equalizer getoond. De fm-
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