Stick-uri USB

Volan controller jocuri

N‘JOY NANODISK,
N‘JOY NANODUAL

LOGITECH
DRIVE FORCE GT

OFERTANT: www.pcgarage.ro
PREŢ: 39 lei, 44 lei
PREŢ/ PERFORMANŢĂ: 10
DATE TEHNICE:

EVALUARE CHIP


PREŢ/PERFORMANŢĂ





OFERTANT: Partenerii Logitech
PREŢ: aproximativ 450 Lei
PREŢ/PERFORMANŢĂ: 10
DATE TEHNICE:

EVALUARE CHIP


PREŢ/PERFORMANŢĂ





n’Joy NanoDISK Read/Write speed: 10,2 MB/s / 3,2 MB/s
n’Joy NanoDUAL Read/Write speed: 11,7 MB/s / 6,1 MB/s
Dimensiuni/greutate n’Joy NanoDISK: 19,4 x 15,4 x 6,9 mm / 2 g
Dimensiuni/greutate n’Joy NanoDUAL: 19,4 x 25,4 x 7 mm / 3,3g
Interfaţă utilizată: USB 2.0

Force Feedback: Da
Tip conexiune: USB 2.0
Unghi maxim de rotaţie: 900°
Compatibilitate: PS3, PS2, PC
Diametru volan: 28 cm
Schimbător viteze: padele pe volan/ secvenţial cu manetă
Pedale: Acceleraţie/ Frână
Software de configurare: Da
Butoane dedicate controler consolă: Da

Incredibil de mici: Ca dovadă a faptului că există brand-uri autohtone care creează produse
inovatoare și competitive, am avut ocazia să
testăm două produse de la n’Joy. NanoDISK și
NanoDUAL sunt două stick-uri USB, unul mai
mic și mai ușor ca altul. Create pe principiul că
mai mic este întotdeauna mai bun, cele două
stick-uri abia dacă se zăresc în portul USB al
unui PC sau notebook. Dacă NanoDISK are doar
două grame și poate ﬁ uitat cu ușurinţă sau lăsat intenţionat în USB-ul unui netbook, cei de la
n’Joy i-au creat un frate mai mare. Cu 1,3 grame mai mult, NanoDUAL este, probabil, cel mai
mic cititor de carduri microSD pe care am avut
ocazia să-l utilizăm, care găzduiește el însuși
4 GB de memorie Flash. La capitolul estetic,
cele două sunt aproape identice, singura diferenţă ﬁind legată de un oriﬁciu în care puteţi
introduce în orice moment un microSD, o parte
din acesta rămânând afară. Vorbim de două
medii de stocare într-un singur port USB, iar
NanoDUAL aﬁșează încă un dispozitiv de stocare în Windows Explorer în momentul în care
detectează un card introdus. Deși rezultatele
celor două modele la capitolul rată de transfer
nu sunt extraordinare, reușesc să compenseze
fără probleme prin design și funcţionalitate.
Dacă luăm în calcul și faptul că există modele
cu până la 32 GB, nu se poate să nu aveţi în
vedere achiziţia unui astfel de model.

Calitate constructivă deosebită: pentru pasionaţii simulatoarelor auto un volan este o necesitate. Și nu orice fel de volan, ci unul neapărat
cu force-feedback, de calitate. Logitech este o
ﬁrmă cunoscută pentru volanele sale ﬁabile și
bine concepute - vă amintesc de MOMO Racing
Force, de G25 și G27. Ba chiar Driving Force Pro,
adică modelul anterior volanului aici în test, a
fost unul din cele mai iubite de către utilizatorii
consolelor PS3 și PS2. Mai noul Driving Force
GT reușește în primul rând să adauge la compatibilitatea PS3/PS2 și suportul pentru jocurile
de PC. Aplicaţia „Logitech Gaming Software“
conţine atât driverele necesare instalării volanului, cât și panoul software de control cu care
acesta poate ﬁ conﬁgurat. Important este faptul
că din această aplicaţie se poate regla unghiul
maxim de rotaţie al volanului, astfel încât acesta să respecte realitatea mecanică a modelelor
de automobile pilotate în jocuri. Unghiul maxim
ﬁzic al Driving Force GT este de 900°. Volanul
este foarte solid și confortabil, deși ocupă o suprafaţă mică și este extrem de ușor de ﬁxat de
masă. Force feedback-ul se simte foarte bine în
jocuri, puternic și detaliat. Îi pot reproșa numai
faptul că padelele de pe volan destinate schimbării vitezelor sunt prea mici, aproape niște butoane. Iar pedalele, pentru gustul meu, sunt un
pic prea moi la apăsare.
MARIUS.GHINEA@CHIP.RO

ALEXANDRU.PUIU@CHIP.RO

CONCLUZIE: Ideale pentru ţinut la chei sau uitat
în laptop, stick-urile n’Joy compensează performanţa printr-un design deosebit.

CONCLUZIE: Logitech Driving Force GT oferă
avantajele deosebitei calităţi constructive și
compatibilităţii cu PC-ul și consolele PS3/PS2, la
un preţ foarte bun.
02/2011
02/2
0
2/2
2/
2
/2
/ 0
011
01
11
1
1 WWW.CHIP.RO
WW
WWW.
WW
WWW
WW.
WW
W CHIP
CH
CHI
C
HIP
H
HI
IP.RO
IP
.R
RO
RO

81
8
1

