TomTom info: Prehravac videa pro vsechny TomTomy (Funkcni :))
(E-mail byl rozesílán 11.12.2006)

Hezký den,
záplava užitečných doplňků pro navigace TomTom pokračuje. Ještě před dalšími informacemi se ale
vrátím k "neslavnému" přehrávači MP3 pro starší Tomtomy - zkušenosti většiny "instalatérů" kteří si jej
na můj popud instalovali jsou shodné, po instalaci programu se z navigace stane pouze MP3 přehrávač
a návrat k navigaci je možný až po kompletní obnově TomTomu z počítačové zálohy. Takže prozatím
nedoporučuji instalovat nikomu. Možné příčiny jsou dvě - buď je v popisu instalace chyba anebo je
chyba v samotném programu. Autora jsem kontaktoval v pátek, doposud nereagoval...
Teď k tomu co Vás asi zaujme také. Dostali jsme nabídku na přehrávač videí pro všechny TomTomy.
Tento se integruje do menu a funguje tak že při sledování filmu se navigační soft přepne do offline a
po ukončení sledování se zase zapne, takže funkční a použitelné řešení tak jak má být. Software si
krom jiných technických funkcí navíc pamatuje kde jste přestali film sledovat, takže po opětovném
přepnutín a film bude od toho místa pokračovat. Jedinou nevýhodou je že je bohužel placený. Cena je
40 € = cca 1.150 Kč. Program se vyvíjel a vyvíjí v Holandsku, s těmito autory je naopak komunikace
bezproblémová (určitě i tím že je program za peníze...) a už jsem s autory i předběžně dohodnut, že
pokud se objeví větší zájem, pak pro ně připravím i českou lokalizaci :))

Program "umí" přehrávat tyto formáty: DivX (.avi), XViD (.avi), MPEG-2 (.mpg), MPEG-4 (.mpg), Apple
QuickTime (.mov), Real Video (.rm) a několik dalších. K programu bude připraven i "převaděč" filmů z
DVD, autoři uvádí, že je to více než snadné - převod filmu z DVD by měl "zabrat" 5 kliknutí myši.
Něco málo obrázků je v příloze...
Takže "milí zlatí" :)) promyslete, zda je to pro Vás zajímavé a pokud ano, a bude nás dost, bude i v
češtině.
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