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Multimediální přehrávač 

Zappiti Pro 4K HDR 

 

Zappiti Pro 4K HDR - nejlepší produkt v kategorii přehrávač pro domácí kino! 

 

Domácí kino jak se patří 
Sledovat filmy lze pohodlně přímo od domácího krbu. Renomovaní výrobci se snaží o to, aby 
sledování filmů v domácím prostředí mělo úroveň a diváci si tak mohli užít skvělý zážitek. 
Francouzská společnost Zappiti má našlápnuto velmi dobrým směrem, její produkty míří do 
celého světa a jsou vybaveny špičkovými technologiemi. 

  

Designový multimediální přehrávač 

Model Zappiti Pro 4K HDR je výsledkem intenzivního ročního vývoje a účelně propojuje nejlepší 
možný výkon se vkusným designem pro domácí využití. Zappiti Pro 4K HDR podporuje 
většinu digitálních zvukových a obrazových formátů. Výrobce využívá komponenty pro prezentaci 
i správu videa v nekompromisní kvalitě, jak je vidno právě z nejvyššího modelu mezi 
multimediálními přehrávači s certifikací ISF (Imaging Science Foundation). 
 

Konstrukční charakteristika 

Jádro tuhého antivibračního šasi na odpružených patkách je tvořeno silným ocelovým plechem o 
tloušťce 3 mm. Zařízení je minimalistického designu, váží 7,5 kg a zapadne do jakéhokoliv 
interiéru. Výrobce staví na kartáčovaných, černě anodizovaných hliníkových deskách. Tento 
typický síťový komponent má volitelnou vnitřní paměť s kapacitou 32 TB, pod padacími dvířky, 
která jsou prakticky přes celý čelní panel, jsou usazeny dva volné sloty pro pevné disky SATA, 
které se hodí, nemáme-li v lokální síti k dispozici jiná datová úložiště. Vnitřní uspořádání 
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komponentu je příkladné - největší prostor zaujímají volitelné pevné disky. Vícevrstvé desky 
plošných spojů přiléhají k zadnímu panelu, kde jsou osazeny výběrové audiofilské součástky jako 
kondenzátory WIMA a ERO. Napájecí zdroj disponuje transformátorem s jádrem v provedení R 
(„R-core“) s minimálními rozptylovými toky a vibracemi, transformátor je tichý. Chlazení obvodů s 
vysokou hustotou integrace konstruktéři vyřešili jako pasivní a ventilátor nevyužili. Přehrávač 
pracuje svižně, využívá možností čtyřjádrového procesoru Realtek RDT1295 s architekturou 
ARM a vyrovnávací pamětí 1 MB, vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a operační 2 GB. Jako 
operační systém využívá Android 6.0. 

 

Vybavení a podpora 

Všechny produkty Zappiti poskytují koncovým zákazníkům pohodlný a intuitivní přístup k celé 
kolekci filmových knihoven ve vysokém rozlišení 4K. Zážitek ze sledování filmů v rezidenčních a 
komerčních prostředích je pojat doslova v celosvětovém měřítku. Podporovány jsou 
nejmodernější video kodeky HEVC s miliardou barev (10- bit barevné kódování), využity všechny 
moderní standardy 3D videa s 3D titulky a těžké, pevné šasi, duální výstup HDMI, 4K 60p, HDR, 
DTS: X, napájecí zdroj s extrémně nízkou hlučností, výstup nulového signálu a výstup pro 
sluchátka 6,35 mm. 
 

Vždy připraven   

Hloubku barev výrobce posouvá do vyšších sfér originální firemní technologie Zappiti MagicPixel 
v mladší verzi 2.5. Upřednostňování videa je markantní u podpory audia- Pro 4K HDR ve 
srovnání s univerzálním Blu-ray přehrávačem chybí formáty DSD i archaický HDCD, který je se 
svou zakódovanou hloubkou již dlouho vázaný na digitální obsah kompaktních disků. Z hlediska 
streamování hudby ve vysokém rozlišení (TIDAL Hi-Fi) je však důležité, že není opomenut kodek 
MQA. 
 

Konektivita 

Pro 4K HDR disponuje širokou konektivitou -  digitální rozhraní HDMI jsou dvě na výstupu a jedno 
na vstupu, s implementovaným standardem MHL 3.0 (spojujícím HDMI a USB). Slouží ke 
snadnému připojení chytrého telefonu prostřednictvím kabelu s konektorem microUSB. Nechybí 
Ethernet vstup, LAN má bezdrátovou alternativu v duálním rozhraní Wi-Fi (2,4 i 5 GHz). Audio 
výstup linkový doplňují dva digitální (koaxiální S/PDIF a optický). Dále je k dispozici 5 portů USB. 
Nechybí čelní přípojka - sluchátkový výstup pro 6,35 mm jack, který dokáže vybudit i sluchátka s 
vyšší impedancí.Také zpřístupní obsah na DLNA serverech a SMB přes místní síť. 


