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ehto ensimmäiseksi valokuvatulostimeksi, vaikka isoja vedoksia
ei tulostaisikaan. Pienemmässä koossa ei ole samantasoisia
laitteita, ja A2-tulostimien hinta
nousee jo toiselle tuhannelle.
Mitä suurempi tulostin, sitä
isommat mustesäiliöt eli mustekulut tulostetta kohden ovat pienemmät. Kahdeksan patruunan
setti R2000:aan maksaa lähes
150 euroa. Säiliöt vaihdetaan yksi kerrallaan silloin, kun seurantaohjelma niin vaatii.
Kone imaisee tavalliset valokuvapaperit sisäänsä ilman ongelmia, mutta paksujen taidepaperien kanssa takakehikon automaattisyöttö ei aina toimi ja paperia joutuu auttamaan käsin.
R2000:een saa kiinnitettyä

rullapaperin, jolle voi tulostaa
panoraamoja tai kalenterin. Kone ei kuitenkaan leikkaa rullapaperia vaan merkitsee viillon leikkauskohtaan.
VARSINKIN VÄRITULOSTEET
näyttävät upeilta. Parhaat sopivat vaikka gallerian seinälle. Kun
mustavalkoprinttejä vertaa kalliimmilla 10 patruunan tulostimilla tehtyihin, oli kontrasti astetta pienempi ja sävyt hiukan
hailakampia.
Epsonilla on iso joukko erilaisia tulostuspapereita ja niille sopivia icc-proﬁileja. Oma suosikki löytyy kokeilemalla. R2000:lle
tuntuvat sopivan erityisen hyvin ainakin Premium glossy photo paper ja jämäkkä Traditional

Etupaneeli toimii koskettamalla symboleita. Kaukosäädin on eri paria
laitteen muun muotoilun kanssa.

Digiboksilla pilattu
yhdistelmälaite
Yhdistetty blu-ray-soitin ja kiintolevylle
tallentava digiboksi kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Loistavan mediatoistimen käyttöarvoa romuttaa digiboksin surkea käyttöliittymä.
amsungin yhdistelmälaitteessa on loistava
blu-ray- ja dvd-pyöritin. Toiminnot ovat rivakoita ja laite on yhteensopiva
myös blu-ray 3d -levyjen kanssa.
Kolmiulotteiseen näkymään vaaditaan luonnollisesti myös 3dtelevisio. Laite toistaa yleisimmät musiikki- ja videoformaatit.
BD-D8500N:n ulkonäkö on
hillitty, mutta kaukosäädin on
kova pettymys. Viivoittimella piirretty kalikka tuo mieleen
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80-luvun säätimet, eikä sitä voi
käyttää käsikopelolla.
Laitteessa on rajoitettu webyhteys Smart Hub. Sen avulla voi
käyttää laitteelle tuotettuja pikkusovelluksia, joista käyttökelpoisimpia ovat Google Maps, Facebook ja Picasa sekä elokuvien
vuokraus. Avointa selainta laitteessa ei ole.
NETTIYHTEYS JÄÄ vähälle
käytölle, jos tekstin syöttäminen
jää kaukosäätimen varaan. Näp-

photo paper.
Värinhallintaketjuun pitää
perehtyä tarkasti, muuten valmiit kuvat näyttävät erivärisiltä kuin tietokoneen näytöllä. On
makuasia, minkä ohjelman kautta tulostaa, mutta itse sain parempaa jälkeä Photoshopin täysversiolla ja Elementsillä kuin
Lightroomilla, Aperturella tai
Easy Photo Printillä.

Näin hyvän tulostimen hankkiva harrastaa todennäköisesti
valokuvausta ja kuvankäsittelyä
tosissaan, eikä silloin välttämättä kaipaa langatonta tulostusmahdollisuutta esimerkiksi kännykkäkamerakuvilleen. Epsonin
R2880 voi olla siinä tapauksessa
kannattavampi ostos. Erot tulostusjäljessä ovat hyvin pieniä.
TOM NYMAN

Epson Stylus Photo R2000
-mustesuihkutulostin
(((((
Pro-luokan
Valmistaja: Epson, www.epson.ﬁ |
kynnyksellä.
Ominaisuudet: A3+-tulostin, suurin tarkkuus
5 760 x 1 440 dpi, 8 kpl 17 ml:n mustesäiliötä, 1 x usb 2.0, wlan, ethernet. | Koko avonaisena: 62 x 80 x 42 cm. | Paino: 12,5 kg. Windows: 7, Vista ja XP. Mac: OS X
10.5.8. | Hinta: 510 euroa.

päimistöllä varustettua kaukosäädintä ei tulla tuomaan Suomeen puuttuvien skandien takia.
Android-puhelimiin, iPhoneen
ja iPadiin saa ilmaiset Samsung
Remote-kaukosäädinsovellukset,
joissa on virtuaalinäppäimistöt.
Ethernet-liitännän lisäksi Samsungissa on sisäänrakennettu wlan-sovitin. Tämä mahdollistaa musiikin ja videoiden
toistamisen kotiverkosta langattomastikin. Medioita voi tuoda
myös usb-liitännän kautta.
VAIKKA LAITE ON varustettu kahdella virittimellä, kahden
kanavan yhtäaikainen tallennus
ei onnistu. Vain toinen viritin on
kytketty kiintolevyyn. 500-gigaiselle kiintolevylle mahtuu noin
130 tuntia hd-kuvaa ja 208 tuntia perinteistä lähetystä.
Tallenteiden poistaminen on
tehty turhan vaikeaksi. Perusnäkymästä tallenteita ei voi poistaa suoraan, vaan on vaihdettava muokkaustilaan.
Tallennuksen aikana voi toki katsoa toista kanavaa. Laite il-

moittaa aina tallennuksen alkamisesta ja ilmoitusikkuna täytyy
poistaa näkyvistä kuittaamalla
se kaukosäätimestä. Tallennusta ei voi katsoa, ennenkuin se on
päättynyt. Netin käyttö katkaisee
tallennuksen.
Salattua hd-kanavaa tallennettaessa ei voi katsoa toista kanavaa, sillä salauksen purkava CI+-moduulipaikka on kytketty kiintolevyyn. Salatun kanavan
katselu ei onnistu myöskään salaamattoman tallennuksen aikana. Mikäli salatut kanavat yleistyvät, Samsungista tulee käytännössä yhden toimivan virittimen laite.
MIKÄLI LAITTEESSA ei olisi digiboksia ja se olisi arvosteltu vain nettiyhteydellä varustettuna kiintolevyllisenä blu-ray
-tallentimena, tähtimäärä olisi kohonnut neljään. Digiboksin käyttö on niin hankalaa, että sellaista usein tarvitseva päätyy ostamaan erillisen laitteen
sitä varten.
TEKSTI JA KUVA: JANNE TERVOLA

Samsung BD-D8500N-XE
Valmistaja: Samsung, www.samsung.ﬁ |
Ominaisuudet: Yhdistetty blu-ray- ja dvdtallennin 500 Gt:n kiintolevyllä. Virittimet antenni-ja kaapeliverkkoihin. Tuetut videomuodot: avi, mkv, asf, mp4, 3gpp, vro, mpg,
ts. Ethernet- ja wlan-yhteydet. Tuki dlna-laitteille. | Hinta: noin 400 euroa.
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Erinomaisilla liitännöillä
varustettu mediatoistin.
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