JXD S7800B

// NewPlayer

Ha létezik az a kategória, hogy gamer tablet,
akkor a JXD S7800-asa
tuti, hogy ide tartozik. Egy
Androidos tablet, amit
mindenhová
magaddal
vihetsz, így nem a kis telefonodon fogsz szenvedni!
AniMagazin/Japán mániásoknak
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OS: Android 4.2
Kijelző: 7 col
(1280X80) IPS
CPU: Rockchip RK3188
1.6Ghz
Ram: 2GB DDR3
Rom: 16GB
Bluetooth: Nem
GPS: Nem
G-Sensor: Igen
Hang: Stereo hangszoró, mikrofon
Akkumulátor: Li-ion
5000mAh
Egyéb:
- OTG
- Micro SD
- Mini HDMI

AniMagazin/Japán mániásoknak

Amikor elindult a Kínai kütyük cikksorozat, már 3 számra előre megtervezett menetrendje volt. A Mostani
számra egy gamer headset volt betervezve, de mikor a postás meghozta az
új tabletemet, úgy döntöttem, hogy
egy kicsit átvariálom a dolgokat és
inkább ez lesz a második bemutatásra
kerülő kínai eszköz!
A JXD S7800B egy 7 colos tablet,
amibe beépítettek egy kontrollert is,
így fizikai gombokat nyomkodhatunk
a lapos képernyő helyett.
Mindig is úgy voltam vele, hogy
az 5 colos telefon mellé minek egy
tablet? Főleg egy 7 colos! A reggeli 5
perces netezéshez elég a kicsi kijelző
is. Ám ha beépítenek egy kontrollert
is, mindjárt más a leányzó fekvése! Be
kellett szereznem egy ilyen eszközt!

Csomagolás
A JXD S7800-asnak nagyon szép
és ízléses csomagolása van. A tablet
kb. akkora, mintha 4 darab 5 colos
telefont egymás mellé raknánk, egy
PSVitához képest hatalmas. A csomagolása mégsem olyan nagy. A dobozon belül a legnagyobb helyet természetesen a tablet foglalja el, de még
így is maradt hely kipárnázni rendesen
az egészet, hogy ne legyen semmi
baj szállítás közben. A doboz kívülről
nagyon szép fekete színt kapott, és
egy ízléses, kissé csillogó előlapot. A
csomagolás hátulján a technikai leírás
mellett még szemügyre lehet venni a
tablet hátulját, és oldalát, aminek szerintem nem sok értelme van, de valamivel ki kellett tölteni a helyet.
A felső elemét levéve, két részt
tudunk elkülöníteni. A felső nagyobb
részben van a tablet, amit teljesen

körbe-ölel valamiféle, kissé büdös,
fekete szivacsos anyag. Szerencsére
a tablet nem vette át ezt a szagot!
Az alsó rész pedig csak egy egyszerű
kartonlapos tároló, ahol a töltő, OTG
kábel, micro USB kábel és egy fülhallgató bújik meg. Minden külön becsomagolva és kis átlátszó műanyag
darabokkal lefogatva, hogy szépen
egyben maradjon. Egyedül ezt a furcsa szagot ne árasztaná magából ez
a szivacsos valami és csillagos 5-öst
adnék!

Első indítás
A csomagolásból gyorsan kiszedtem a tabletet és a töltőt, majd egy
határozott mozdulattal megnyomtam
a bekapcsoló gombot és már indult is
a masina.
Viszonylag gyorsan bebootolt és
egy gyors vírus ellenőrzés után be is
léptem a Google fiókommal, hogy
lefrissítsem, amit csak lehet.
Nem sok frissíteni való volt,
ezen meg is lepődtem. Eléggé
naprakész minden.
Kipróbáltam az alapfunkciókat és tabletként használva
jónak tűnik minden. További teszteléssel nem akartam húzni az időt, mert
más jobban izgat!
Így el is kezdtem gyorsan jópár játékot felrakni
és kipróbálni őket, hogy
melyik hogyan megy, de
megmondom őszintén,
első próbára egy kicsit
csalódás volt a dolog. A
Modern Combat 4 valahogy nem igazán akart jól
reagálni a gombokra, pedig
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sok helyen ezzel hirdették a tabletet,
így azt gondolná az ember, hogy ez
profin fut majd!

Második indítás
Mivel egy kicsit csalódott voltam
utána jártam, hogy van-e rom frissítés
hozzá és meglepetésemre az egyik
fórumon találtam egy egyedi romot
kifejezetten erre a gépre készítve!
Nagyon dicsérték, hogy mennyire jól
megy utána minden és hogy mennyire egyszerű telepíteni, így adtam neki
egy esélyt. Egy kb. 10 percnyi körömrágás után a tablet újra bootolt és láss
csodát, mintha nem ugyanazt a gépet
fognám a kezemben, mint korábban. Tényleg jobban teljesít
és simábban mennek
a dolgok!

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

a fel-le gombot, de valahogy nem
működött. Pedig tudom, mikor a telefonomra kötöttem controllert,
akkor azon lehetett a menüben
is lépkedni. Kicsit közelebbről
megnézve és végig-nyomkodva minden lehetséges gombot, menüpontot arra a következtetésre jutottam, hogy
ez nem egészen olyan, mint
amire első körben gondoltam. Ebben az esetben inkább
azt imitálja, ahogy a képernyőt
használnánk. Tehát úgy néz ki,
hogy az emulátorok felismerték
hardveresen, míg az Androidos játékoknál csak a virtuális kontroller szerepét látja el.
Ez azért jó, mert így minden olyan
játék, amihez alapból nincsen kontroller támogatás, játszható. Viszont
azért rossz, mert minden olyanhoz
amihez pedig van, nem tudja kihasználni, csak imitálni. Sok esetben pedig
ez azzal jár, hogy eléggé meg kell
szokni az irányítást!

Egy aprócska kis probléma volt, hogy
amit eredetileg adtak hozzá Happy
Chick nevű Game Centert, ez a rom
nem tartalmazta. Ám ezt gyorsan orvosolni lehetett és egy kb. 10 perces
keresés után rátaláltam az app weboldalára.

Játék funkciók
Most hogy sikerült rendbe rakni a
tabletet, nézzük meg közelebbről ezt
a beépített kontrollert! Az első ami
feltűnt ezzel kapcsolatosan, hogy az
Androidban nyomkodva simán lehetett vele vezérelni, lépkedni a menüpontok között. Ez jó hír, mert akkor
ez azt jelenti, hogy hardveresen felismeri! Első tesztem a GBA-ban volt,
ahol úgy tűnik, felismerte a rendszer
a gombokat, sőt ha átállítottam, akkor
is jól érzékelte, hogy melyiket mire
állítottam.
Második komolyabb próbám már
a Modern Combat 4-ben volt, ahol
a menüben próbáltam nyomkodni
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Kinézet
Ennyi nyomkodás és próbálgatás
után viszont már elég jó kis képet lehet kapni a joystickról és a gombokról.
Első ránézésre nagyon furcsa volt,
hogy az L1-2 és az R1-2 egymás mellett vannak és nem egymás alatt. Ezt
meg lehet szokni, de előfordul, hogy
mikor L2-őt akarok nyomni, akkor vele
együtt L1-et is nyomok. Amit ennél
nehezebben tudok megszokni, hogy
a gombok felett vannak a joystickok.
Iszonyatosan furcsa és sok esetben
már felfelé akarnék nyúlni, hogy
megnyomjak egy gombot, de nincsen
felfelé és inkább magamra borítom a
tabletet. Ezt is meg lehet szokni természetesen, de ez egy nagyon furcsa
döntés volt a készítőktől szerintem.
A 4 sima gomb egyébként egy
kicsit keményre sikeredett, ezzel
szemben a ravaszokat nagyon könnyű
nyomkodni. A start, select és androidos gombokkal már más a helyzet.
Elég picik, laposak és eléggé lent vannak a tablet alján.
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Az én nagy virsli ujjaimmal viszonylag
könnyen meg..tudom őket nyomni, de
iszonyatosan kemények. Nagyon neki
kell feszülni a gombnak, hogy egy kis
pattanó hangot hallasson magából!
Kinézetre egyébként nem lehet
panaszunk. A tablet szép, íves, viszonylag vékony is. Jópofa, hogy az
alja egy kicsit meg van van hajlítva,
így könnyebb tartani. Cserébe viszont
asztalra lerakva képes hintáztatni
magát. A 7 colos kijelző elég szépen
néz ki, jól visszaadja a színeket és a felbontásra sem lehet panaszunk. Napfényben kicsit tükröződik és nehezen
látható, de én nem is vártam el tőle
többet. A telefonom is olvashatatlan,
ha süt a nap.
Anyaghasználatot tekintve a mattos fekete műanyag és a fémes oldalcsík eléggé masszív kinézetet kölcsönöznek a tabletnek. Ahogy a kezembe
veszem, nem érzem azt, hogy mindjárt szétesik, de azért nem is bíznám
rá az életemet! Egy kicsit megrázva az
egészet, már azért más a helyzet. Hallható ahogy az L1-R1 gombok ide-oda
mozognak és ez egyfajta rossz szájízt
kölcsönöz. Ha valami tönkre fog menni, akkor ez a két gomb lesz az!
Még egy nagy negatívumot
említenék meg, ez pedig nem más,
mint a két sztereó hangszóró elhelyezkedése. A D-pad és a négy gomb
alatt kaptak helyet, így sok esetben
képesek vagyunk eltakarni őket. A
hüvelykujjammal pl. annyira le tudom
fedni, hogy semmit nem lehet hallani
a hangszórón át!

lön kellett felraknom.
Igazából ezzel hirdették a tabletet, hogy ez mennyire jó, hogy ezzel
egy rakat emulátort lehet futtatni és
így több ezer játékhoz férhetünk hozzá! Engem már ennyivel meggyőztek,
ugyanis én eléggé szeretek régi konzolos játékokkal játszani!
A legszebb az egészben, hogy a
Happy Chicket elég jó keresővel és
kategorizálóval látták el. Így nem csak
névre vagy kategóriára lehet keresni,
hanem akár platformon belüli kategóriákra is. Itt találjuk pl. a legújabb,
legtöbbet használt, legjobb játékok
listáját is. Ha pedig rákeresek a Ridge Racerre, akkor az N64-es verzió
mellett megjelenik a PSP-s is! Vannak
előnézeti képek és hozzászólások is,
így konkrét keresés nélkül is eldönthetjük, hogy érdekel-e vagy sem az
adott program! Nekem csak egy dolog hiányzik: hogy lehessen nyelvre is
szűrni. Sok játék fent van 2-3 nyelven
is, így nem csak angolul, de japánul,
sőt még kínaiul is!
Az alkalmazást egyébként le lehet
tölteni innen: http://www.xiaoji001.
com/ Ne lepődjön meg senki, mert
a weboldal teljesen kínai, viszont az
app-ban van angol nyelv is!

Összegzés

Szóval mindent egybevéve, megéri-e a JXD S7800B? Azt kell, hogy
mondjam: meg! Az ára nem vészes és
aki gondolkodik tablet vásárláson és
szeret játszani, annak szerintem érdemesebb egy ilyet beszereznie! Persze
Happy Chick Game Center
vannak hibái és a gyári ROM eléggé
rossz, de ezek javíthatóak valamilyen
Még zárás előtt meg kell említe- szinten.
nem a Happy Chicket, ami a tablettal
Én még egy szivacsos tokot vetegyütt jött, de Rom frissítés után kü- tem hozzá, hogy a táskába bedobva
ne nagyon legyen baja!
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