Tehnične lastnosti delovanja
storitve mediaCenter

Kako aktivirati?
Storitev mediaCenter omogoča predvajanje zbirk videoposnetkov, glasbe ali slik na vašem TV zaslonu. Trenutno
deluje storitev tako, da svoj USB ključ ali zunanji disk priklopite na digitalni sprejemnik. Pri sprejemniku Albis 7710
in 7742 je USB priključek na prvi strani sprejemnika, pri sprejemniku Albis Sceenegate 8000 (spredaj ima veliko
modro lučko) pa na zadnji strani sprejemnika.
Po priklopu sprejemnika, s tipko meni na daljincu pridete do glavnega menija, kjer izberete storitev mediaCenter.
Na ekranu se prikaže seznam priklopljenih USB naprav. V kolikor vaše naprave sprejemnik ne prepozna poglejte
omejitve, ki so opisane spodaj. Pri pregledovanju in poslušanju datotek je pomembno, da do posameznih vsebin
dostopate skozi za to predvidene menije, sicer jih digitalni sprejemnik ne bo prepoznal. Torej za poslušanje glasbe
izberete meni - glasba, za pregledovanje slik izberete meni - slike in za gledanje ﬁlmov, meni - video.

Lastnosti
Podprti so zunanji diski in USB ključi, ki so formatirani s sistemom FAT 16/32. Če je zunanja enota formatirana
drugače, mediaCenter ne bo deloval. Za več informacij si preberite odstavek Omejitve.
Preko mediaCentra je mogoče predvajat ﬁlme in slike z naslednjimi kodeki oz. kontejnerji:

VIDEO
MPEG1V Standard MPEG-1 video ISO/IEC 11172-2
MPEG2V Standard MPEG-2 video ISO/IEC 13818-2
H.264 Standard MPEG-4 AVC video ISO/IEC 13818-10 H.264
MPEG4P2 MPEG-4 part 2 video ISO/IEC13818-2
FLV

VIDEO kontejnerji
MPEG2-TS MPEG2-TS
MOV
MKV / Matroska Quicktime
MP4 / MPEG4
DIVX
XVID
FLV
DVD
M2TS Blu-ray and AVCHD
WMV Windows Media Video*
AVI Audio Video Interleave

AUDIO
MP3
AAC LC
WMA
DTS*
*ta dva formata bosta predvidoma podprta do 30.06

Omejitve
Zunanji trdi diski
Pri digitalnih sprejemnikih serije 7710 in 7742 zunanji diski ne delujejo, če so formatirani v načinu NTFS, ampak le,
če so formatirani na način FAT 32. Omejitev pri tem načinu je, da je največja velikost datotek 4 GB, zato večjih
datotek ni mogoče predvajati. Tipične datoteke, ki so večje od 4 GB in ne bodo delovale, so video datoteke visoke
ločljivosti (.mkv, .mp4, .mpg, .avi – ﬁlmi iz DVD-jev ali Blu-ray ploščkov).

Operacijski sistem MS Windows formatira zunanje diske standardno na FAT32 le diske do 32 GB. Za večje diske je
potrebno uporabiti dodatno orodje, vendar pa se pri postopku lahko izgubijo vse datoteke večje od 4 GB! Postopek
je opisan v dokumentu Navodila za formatiranje diska z OS MS Windows in Linux.
Pri zunanjih diskih brez zunanjega napajanja velja omejitev, da je pri digitalnih sprejemnikih serij 7710 in 7742
potrebno uporabiti kabel, ki ima na eni strani dva USB priključka, enega za napajanje, drugega za prenos podatkov.

USB ključi
Večina USB ključev je že formatirana na FAT32, vendar tudi tu velja omejitev, da ni mogoče predvajati datotek
večjih od 4 GB. Če je USB ključ formatiran v NTFS načinu, uporabite postopek opisan v dokumentu “Navodila za
formatiranje zunanje pomnilniške enote z OS MS Windows in Linux”.

Podnapisi
Podnapisi v obliki samostojnih datotek, ki so shranjeni v isti mapi kot video vsebina, zaenkrat še ne delujejo.
V kolikor želite imeti na posameznem ﬁlmu ali drugi video vsebini podnapise, jih morate predhodno »vlepiti« v
datoteko.

