
Wyniki testu waga ocena

Producent, model D-Link DSM-380 Boxee Box

Serwis
Okres gwarancji* 3% 2 lata 4,00
Możliwość aktualizacji firmware'u (automatyczna aktualizacja) 2% jest (jest) 6,00
Strona WWW producenta www.dlink.pl
Serwis suma 5%  ocena 4,80

Obsługa danych multimedialnych
Wbudowany dysk twardy/możliwość instalacji 
dysku twardego/obsługa systemu NTFS

5% brak/brak/jest 3,00

Gniazda dla nośników danych 5% 2x USB 2.0, czytnik kart SD/SDHC 4,00
Gniazda audio-wideo 3% HDMI 1.3, wyjście audio cyfrowe optyczne, 

wyjście audio analogowe 2x RCA
3,00

Karta sieciowa 3% LAN 100 Mb/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n 5,00
Odtwarzanie filmów SD:  MPEG1/MPEG2/DivX/XviD/M-JPEG/WM9 5% jest/jest/jest/jest/jest/jest 6,00
Odtwarzanie filmów HD:  MPEG2 HD/AVC H.264/WMV9 HD/DivX HD 10% jest/jest/jest/jest 6,00
Odtwarzanie obrazów płyt:  BD ISO/ DVD ISO/zawartości płyt DVD 3% niepoprawne/jest/jest 4,00
Odtwarzanie na wyjściu analogowym ścieżki dźwiękowej: 
Dolby Digital/DolbyDigital Plus/Dolby Digital TrueHD/DTS/
DTS-HD HR/DTS-HD Master Audio

4% jest/jest/jest/jest/jest/jest 6,00

Wyświetlanie polskich napisów w standardach: SRT/TXT 
(automatyczne wczytywanie napisów o tej samej nazwie co film)

4% jest/jest (jest) 6,00

Możliwość zmiany kroju/wielkości/koloru czcionki/
synchronizacji napisów

2% brak/jest/jest/jest 5,00

Wyświetlanie obrazów: JPEG/BMP/GIF/TIFF/PNG 2% jest/jest/jest/jest/jest 6,00
Odtwarzanie plików muzycznych: MP3/WMA/WMA 
DRM/OGG/AAC/FLAC/PCM

2% jest/jest/brak/jest/jest/jest/jest 6,00

Obsługa danych multimedialnych suma 48%  ocena 5,06

Jakość obrazu
Jakość obrazu przesyłanego po złączu HDMI 5% bardzo dobra 5,00
Subiektywna jakość wyświetlanych zdjęć 2% bardzo dobra 5,00
Subiektywna jakość odtwarzanej muzyki 3% bardzo dobra 5,00
Jakość obrazu suma 10%  ocena 5,00

Obsługa urządzenia
Jakość menu 3% dobra, brak języka polskiego, proste, 

dość przejrzyste i eleganckie
4,00

Wygląd menu 3% bardzo dobry 5,00
Wygoda obsługi 5% dobra (proste i estetyczne menu, nieco niewygod-

ne w obsłudze, plus za pilot radiowy z klawiaturą 
QWERTY)

4,00

Pilot zdalnego sterowania 2% jest (przyciski słabo opisane, klawiatura 
QWERTY na odwrocie)

4,00

Praca jako dysk sieciowy: obsługiwane protokoły udo- 
st  ępniania danych/możliwość kontroli dostępu do danych

5% brak dysku, ale można udostępniać w sieci 
dane z podłączonych do portu USB nośników

2,00

Możliwość odtwarzania udostępnionych w sieci 
serwerów audio-wideo (uPNP, DLNA)

1% jest 6,00

Możliwość zarządzania urządzeniem przez stronę 
WWW/dostępne funkcje

1% jest/web serwer o znaczeniu głównie informacyjnym 2,00

Obsługa BitTorrent p2p 3% brak 1,00
Funkcja automatycznego pobierania opisów 
filmów/napisów/okładek filmów/okładek płyt 
muzycznych/tytułów utworów płyt muzycznych

2% jest (w języku angielskim)/jest/jest/brak/brak 3,00

Obsługa radia internetowego 1% jest, zasoby serwisu radiotime, stacje dostępne 
także z poziomu przeglądarki WWW

5,00

Możliwość przeglądania stron WWW/serwisów 
internetowych

4% jest (z obsługą Adobe Flash 10.1)/jest (ponad 160 
serwisów obcojęzycznych, w tym pogodowy, YouTube, 
telewizje livestation, nowości RSS, radio internetowe)

4,00

Dostęp do treści internetowych wideo po 
polsku/w innych językach

2% brak/teoretycznie bogata, ale obsługiwane 
serwisy nie działają w Polsce

2,00

Możliwość podłączenia zewnętrznego napędu 
optycznego/klawiatury bezprzewodowej

1% brak/jest 3,00

Wbudowany tuner telewizyjny 2% brak 1,00
Pobór prądu w stanie pracy/czuwania (praca jako 
dysk sieciowy)/wyłączony

1% 14/14/0,5 W 4,00

Dołączona instrukcja obsługi 1% po angielsku, mierna 1,00
Obsługa urządzenia suma 37%  ocena 3,16

Ocena pośrednia 100% 4,34
Punkty dodatnie i ujemne możliwość sterowania za pomocą 

telefonu z systemem Android lub iOS
+0,05

Jakość dobra 4,39
Cena 999 zł
Najniższa cena znaleziona przez redakcję 979 zł (www.redcoon.pl)

*Niezależnie od udzielonej przez producenta gwarancji na produkt kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową do 2 lat 
od momentu odebrania produktu od sprzedawcy (art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) 
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