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Последното е причина за известно затруднение, тъй като се налага 
да конвертирате филмите с друг формат с помощта на софтуера 
към плейъра и да ги смалите значително като размери, което пък се 

отразява на качеството и почти изцяло премахва възможността за 
вкарване на субтитри в самия файл, които биха били нечетими при 

тези размери.
Устройството разполага с цял гигабайт памет и USB 2.0 
интерфейс, който му осигурява бърз трансфер на файлове към 
паметта. В Windows XP AU822 се разпознава като външно сто-
ридж устройство и не изисква драйвери, същото би тряб-
вало да се повтори и под останалите модерни операционни 
системи. Докато е включен в компютър, плейърът зарежда 
своята 230 mAh Li-Pol батерия, която му осигурява до 5 часа 
непрекъсната работа с музикални файлове. Виждали сме 
устройства с къде по-дълги времена между две зарежда-
ния, но на фона на екрана на Audio Steno AU822 не е имало 
място за сравнение. Съвсем спокойно може да показвате и 
снимки в JPEG и GIF формати, но отварянето на Jpeg снимка 
с разделителна способност 2304х1728 пиксела отне почти 30 

секунди, за разлика от анимираните GIF изображения, които се 
показват с нормална скорост и без забавяне.

AU822 не може да се похвали с перфектен звук – високите и 
средните тонове са идеални, но бас сякаш липсва почти напълно. 

Това се промени коренно, след като сменихме слушалките с огром-
ните Ares на SpeedLink, така че виновника може да определите и сами. 

За съжаление, както и при много други плейъри, замяната на слушалките 
с нестандартни и мощни такива се отрази значително на живота на 
батерията, но това не е голяма болка, ако има къде да я заредите в 
близките няколко часа.
Audio Steno AU822 не е идеален, но е евтин и макар и да не впечатлява 
с някакви свръх специални възможности, все пак е достатъчно функци-
онален. Единственото ни оплакване бе към слушалките, които горещо 
препоръчваме да замените с по-качествени.

Apacer Audio Steno AU822

От снимките може да придобиете погрешното 
впечатление, че на вид AU822 може успешно да 
съперничи на скъпите iPod със своите форми и 

изработка, но това не е така. Да, безспорно плейърът на 
Apacer е лъскав и има уникални черти, реално наподобява-
щи тези на Nano, но веднага му личи, че не е съобразен с 
модните тенденции, а по-скоро с изискванията за ерго-
номичност и опростен дизайн, изисквани от модерните 
плейъри.
Моделът тежи само 43 грама и е с размери 90х40х8.7 мм, 
което го прави едно изключително компактно уст-
ройство, което обаче не буди усещане за минимализъм. 
Отпред ще откриете удобно управление от пет бутона 
със съвсем прилични размери. Тези бутони изпълняват 
различни функции според това дали ги натискате за крат-
ко или ги задържате, но ще трябва да се консултирате 
с ръководството, за да не обясняваме точно как става 
управлението. Над управлението е разположена най-важ-
ната характеристика – 64K цветен 1,5-инчов CSTN екран, 
който показва главното меню под формата на иконки 
и списък при промяна на настройките или търсене на 
файлове. Контрастът на екрана е добър при по-ниски нива 
на яркостта, а тъй като AU822 може да показва видео, 
снимки и дори текстови файлове, може да го използвате 
съвсем по предназначение и да се насладите на цветове-
те в пълната им красота. Софтуерната част на плейъра 
е доста пипната и на екрана се показва всичката нужна 
информация. Сред поддържаните аудио формати са MP3, 
WMA, може да записвате глас в WAV или ACT, но единс-
твения видео формат, с който може да работите е AVM. 


