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InFocusin Pro AV -tuotelinjan Pohjoismaiden myyntipäällikkö Thomas Holmberg kertoo
yhtiön tähtäävän vakavissaan ammattimaisiin asiakkaisiin – kotiteatterihinnoilla. Kuvan
isompi malli, IN5534, kykenee täyteen hd-tarkkuuteen ja jopa 7 000 ANSI-lumenin valotehoon. Projektori sopii vaihdettavine objektiiveineen pieniin auditorioihin ja suuriin kokoustiloihin. Pienempi malli on suunnattu lähinnä kokoushuonekäyttöön.
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INTEL on julkistanut aiemmin
Tukwila-koodinimellä tunnetun
palvelinkäyttöön suunnatun Itanium
9300 -tuoteperheen. Kahden miljardin
transistorin suorittimet ovat neliytimisiä ja toimivat 1,33-1,86 gigahertsin
kellotaajuudella, L2-välimuistia on
jopa 24 megatavua. Uusien Itaniumien
tukkuhinnat pyörivät tuhannen ja
neljän tuhannen dollarin välillä.
MUSIIKKIPALVELU Spotifyn lanseeraus Yhdysvalloissa etenee nopeasti,
mutta yhtiöllä voi olla ongelmia saada
tarvitsemansa oikeudet musiikkiin.
Spotifylla on uudella mantereella jo
riittävä määrä konesalikapasiteettia,
mutta sopimukset levy-yhtiöiden
kanssa puuttuvat edelleen.

JAPANILAISEN autovalmistaja
Toyotan Prius-hybridiautojen jarruvika
paljastui ohjelmistoviaksi. Priushybridien abs-jarrujen ohjelmistossa oli bugi. Toyotan mukaan vika
korjataan ohjelmistopäivityksellä.
Autovalmistaja on kutsunut kaikkiaan
400 000 Priusta vian takia huoltoon
MICROSOFT karsii vanhempien käyttöjärjestelmäversioidensa päivityksiä.
Windows 2000 -käyttöjärjestelmän
tuki päättyy heinäkuussa, samoin
Windows XP:n sp1- ja sp2 -versioiden
turvapäivitykset. Vista-käyttäjien on
puolestaan päivitettävä koneelleen
ainakin Service Pack 1 huhtikuun 13.
päivään mennessä.
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Teatteritason kuvaa
isoihin tiloihin
InFocus narraa isompia
kaloja ja hylkää samalla
lcd-tekniikan.
DATAPROJEKTOREISTAAN tunnettu
InFocus kiilaa itseään vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettujen esityslaitteiden
markkinoille. Yhtiön päätuotevalikoima on
tähän asti sisältänyt lähinnä mukanakannettavia datatykkejä ja kevyempiä neuvotteluhuoneprojektoreita. Nyt valikoimiin tulevat
myös isompiin tiloihin sopivat laitteet.
Yhtiön Pohjoismaiden myyntipäällikkö
Thomas K. Holmberg myöntää, että yhtiön
perinteisellä tuotealueella kilpailu on
käynyt turhan kovaksi ja muusta tarjonnasta
erottuminen on vaikeaa. ”Hintakilpailu on
raakaa ja pakottaa valmistajat standardiratkaisuihin”, Holmberg toteaa.
”Sen sijaan järeämmissä hd-projektoreissa markkinat ovat vasta lähdössä
kasvuun ja asiakkaat osaavat arvostaa edistyksellisiä piirteitä. Tulemme ammattitason
huippumalleillamme samaan hintaryhW W W . M I K R O P C . N E T

mään parhaiden kotiteatteriprojektoreiden
kanssa eli noin 3 000–5 000 euron tasolle”,
Holmberg linjaa yhtiön strategiaa. ”Samalla
keskitymme kokonaan dlp-projektoreihin,
kunhan viimeinen lcd-mallisto tulee tiensä
päähän.”
Lähiverkon kautta hallittavat IN5300ja IN5500-sarjojen tykit on suunniteltu
24/7-käyttöön. Dlp-pohjaiset laitteet ovat
hiljaisia eikä niissä tarvita vaihdettavaa
pölysuodatinta. Projektorit pystyvät näyttämään kuvaa kahdesta lähteestä samanaikaisesti, mikä tekee niistä sopivia esimerkiksi
videoneuvottelu- tai multivisiokäyttöön.
Holmberg vihjaa vielä, että lippulaivamallista on myöhemmin tulossa myös
3d-kelpoinen versio. Aikataulua hän ei
kuitenkaan suostu arvailemaan.
Uudet Pro AV -luokan laitteet myydään pelkästään yksinoikeuden saaneiden
jälleenmyyjien kautta, joita on yksi kussakin
maassa. ”Verkkokaupoissa tai perinteisissä
kanavissa näitä ei tulla näkemään”, Holmberg heittää.
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