2. generation af PalmButler:

Af Dan Bohmann
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Alt om DATA 10/2001 testede vi
den første generation af PalmButler, som gør det muligt at få computerens lyd ind over stuens stereoanlæg og billedet ind på det store tv
i stuen. Dommen var klar: Homelinc
havde skabt et produkt, som kunne
være til stor glæde for alle hjem med
computer. Nu er der gået knapt et år,
og Homelinc er allerede klar med
anden generation af PalmButler. Der
er ikke blot tale om en videreudvikling, men mere om et helt nyt produkt. Konceptet er dog stadig det
samme: Man skal kunne spille musik
og film fra sin computer over anlægget i stuen, og det vel at mærke
uden at man skal rejse sig for at
betjene computeren.

En række forbedringer
Den nye PalmButler har forbedret
sig på en række punkter i forhold til
første generation. Den største og
mest åbenlyse ændring ligger i
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PalmButler bygger bro mellem dit
fjernsyns gode visuelle egenskaber,
dit stereoanlægs lydgengivelse og din pc’s
computerkraft. Ved at slå
de tre enheder sammen får
du optimal glæde af de
mange multimediemuligheder og værktøjer, der i dag
er tilgængelige for de fleste.
Det er kræs for den kræsne,
og manglerne er få

designet. Hvor den første generation
havde en stor og kluntet Terminal
som fjernbetjening, har den nye
generation et smart og let design, så
man nu kan betjene sin PalmButler
med kun én hånd!
En anden ændring kan ses på selve
computersiden af systemet, nemlig i
den boks som tilsluttes computerens
serielport. Hvor der før skulle monteres flere forskellige enheder til
computeren, som hver havde deres
egen strømforsyning (i alt tre), kan
man i dag nøjes med at forbinde en
enhed, hvortil antennen så monteres.

DivX på tv’et
Jeg kan tydeligt huske, at det i starten
ikke var muligt at afspille DivX-film
ved hjælp af den første version PalmButler. Men det er der dog rådet bod
på nu. Det er nemlig muligt at afspille
diverse filmformater med RealPlayer
henholdsvis MediaPlayer, og det
gælder derfor blot om at have de

rigtige codecs. Kombinerer man
disse egenskaber med WinDVD,
som følger med til PalmButler, har
man en afspiller, som kan afspille alt,
hvad hjertet begærer.

Flere muligheder
Med den nye PalmButler er der også
blevet gjort mere ud af forbindelsen
med Internet. HomeLinc har lavet et
samarbejde med Telia, som driver
bredbåndsportalen Comhjem.dk.
Når dette læses, skulle der derfor
være mulighed for at se musikvideoer og meget andet direkte fra
Comhjem.dk. Telia er dog ikke den
eneste samarbejdspartner; også
TVropa er på banen. Her har du
mulighed for at se specielle udsendelser, som ikke har nok seere til at
komme på de store tv-stationer.
Disse to samarbejdspartnere er
sandsynligvis ikke de eneste, vi i
fremtiden vil kunne få indhold fra.
Lars Blak, direktør for HomeLinc,
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udtalte nemlig under lanceringen, at
der er flere partnere på vej.

Emballagen imponerer
Ved testen af den første PalmButler
må jeg indrømme, at emballagen
imponerede mig lidt. Der var presset
et utal af kabler, transformere og
andet habengut ned i en kasse, som
knapt kunne rumme halvdelen, og
det så stadig godt ud. Denne gang
ser det ud, som om emballagen er
lavet af det samme firma, og det har
de klaret på samme elegante måde
som sidst. Og det er vigtigt, for det
er jo ingen hemmelighed, at emballagen spiller en stor rolle ved et lifestyle-produkt som dette.
Når man åbner kassen med PalmButler, finder man på indersiden af
låget en lille lomme med brugsanvisninger og software til installation på
pc’en. I selve kassen ligger den lille
smarte fjernbetjening ved siden af
hovedenheden.
Fjerner man det øverste lag i kassen, kommer man ned til kablerne,
og her er der sket en lille forbedring.
Kablerne til antenne- og computersystemet er nemlig blevet delt op i to
små kasser. Hver kasse er klart og
tydeligt mærket, og det gør montering og installering endnu nemmere.

PalmButler. Men ved store antenneanlæg kan der være støj på disse
reserverede kanaler. Derfor er det
meget glædeligt, at man nu nemt og
bekvemt kan skifte mellem de forskellige kanaler og på den måde finde
en perfekt kanal, som PalmButler
kan sende uforstyrret på.
Nu kan man så spørge sig selv,
om alle de andre i antenneforeningen
eller opgangen har mulighed for at
se med på ens private PalmButlerkanal, for det ville jo ikke være specielt godt, hvis naboen pludselig kunne
følge med i et slideshow – slet ikke
hvis det var billeder fra en festlig
aften, hvor der skete ting, som man
helst vil glemme. Her kan jeg berolige
med, at der ifølge loven er krav om,
at der i antenneinstallationen skal
sidde såkaldte envejsfiltre. Disse
filtre forhindrer altså dit private signal
i at løbe ud af din private installation
og brede sig til naboerne.
Hvordan det står til med installationen af disse envejsfiltre rundt om
i Danmark, skal jeg ikke kunne sige,

PalmButler. Jeg havde nemlig problemer med at få slået tv-udgangen
på mit grafikkort til. I den forbindelse vil jeg dog endnu en gang rose
PalmButler, for det er nu muligt via
softwaren på pc’en at slå en testtone
og et testbillede til. På den måde kan
man uden problemer finde eventuelle
fejl i systemet.
Da testtonen og -billedet kommer
fra selve PalmButler, kunne jeg altså
konstatere, at der var både billedeog lydgennemgang til mit fjernsyn.
Fejlen måtte altså ligge uden for
PalmButlers system, og så var det en
smal sag at finde og rette fejlen, som
skyldtes et problem med Windows
XP-driveren til mit grafikkort.
Efter gendannelsen til et tidligere
gendannelsespunkt kunne jeg uden
videre slå tv-out til, og så var der hul
igennem for et hav af muligheder.

Masser af hjælp
Skulle du have brug for hjælp, følger
der nogle gode og letforståelige
manualer med til PalmButleren. Er

Installationen
Selve installationen af udstyret gik
om muligt endnu nemmere end ved
den første version af PalmButler. Det
tog mig ikke meget mere end 30 minutter at montere det hele og installere softwaren. Jeg måtte også korte
ca. 8 meter af det lange antennekabel, som medfølger, men det er der
ingen problemer forbundet med, for
der medfølger nemlig nye stik med
PalmButler, så man har absolut alt,
hvad man skal bruge, når man vil
installere systemet.

Du kan nemt og bekvemt afspille dine MP3-filer over anlægget i stuen.
Og det både med og uden høretelefoner.

for der er sikkert nogle installationer,
der ikke overholder disse krav.

Problemer med kabel-tv
Som standard står PalmButler til at
benytte kanal 36. Denne kanal skulle
være reserveret til ting som video og
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Så kører vi
Eller gør vi? Nej jeg kørte ikke med
det samme, men det skyldes nu ikke

det ikke nok, kan du uden videre få
hjælp ved at ringe til telefonsupporten, som har åbent alle ugens dage.
Eller du kan besøge www.palmbutler.dk, hvor der findes en ganske
udmærket FAQ. Skulle der være
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keyboard- eller muse-stikket og på
den måde vække computeren.

Den gamle
PalmButler var
smart, men det
krævede en
ordentlig grab,
hvis man skulle
betjene den med
en hånd.

Alle de fordele

spørgsmål, som ikke findes i
FAQ’en, kan du også maile til supporten.

Stadig mangler
Ved lanceringen af den første PalmButler spurgte jeg Lars Blak, om der
ville komme en version, som forbandt
computeren og PalmButler med USB.
Trods et bekræftende svar har jeg
endnu ikke set den version. Den nye
version benytter stadig seriel-porten,
og det er et problem, som kun vil
blive større. Langt de fleste computere har stadig seriel- og parallelporte, men flere og flere nye computere sælges uden.
En af de primære grunde til, at
den nye version ikke kommer med
USB, er, at man ikke kan vække computeren til live fra dvale ved hjælp af
USB-porten. Løsningen på problemet
er dog ikke mere besværlig, end at
man kunne lave en forbindelse til

Om end der stadig er et par små
mangler ved den nye PalmButler,
er der først og fremmest et væld af
muligheder. PalmButler giver dig den
ultimative integration af din pc og dit
tv.
Tænk på de billeder, du har liggende på din computer, og som der
måske aldrig er nogen, der ser. Dem
kan man nemt og bekvemt se sammen med venner og familie – og det
kræver ingen installation, kabeltrækkeri eller det, der er værre. Det er
blot at tænde for fjernsynet og læne
sig tilbage.
Eller måske kommer du for sent
hjem fra arbejde og vil gerne lige se
nyhederne fra TV2 eller DR. Tidligere måtte du enten sidde og vente til
de sene aften-nyheder eller starte
computeren for at gå ind på tv-stationens hjemmeside for at se de tidlige aftennyheder online. Nu løser
PalmButler også det problem, for
når du kommer hjem, kan du uanset
tidspunktet se nyhederne, direkte på
dit tv, streamet ned fra Internettet.
Er det ikke lige nyhederne, du er
vild efter at se, kan du jo lave dit eget
lille MTV. Det er blot at vælge mellem
de forskellige musikvideoer, som
ligger på Nettet, og så er du kørende.

Og hvorfor ikke også spille musikvideoer til en fest i stedet for bare
ganske almindelig musik?
Er det hverken nyheder eller
musikvideoer, der trækker, kunne
du jo lægge hele din cd-samling ind
på computeren som MP3-filer. På
den måde behøver du aldrig at stå
og fumle med cd’er, og du har altid
direkte adgang til alle dine musikstykker i løbet af ganske få sekunder,
og så endda over alle fjernsyn og
radioer i hele huset – hvilken fest!

Yderligere info
Skulle du have lyst til at lære lidt
mere om PalmButler og dens principper, kan du starte med at læse
den artikel, vi bragte i Alt om DATA
10/2001. Du kan hente teksten gratis
på www.itsvar.dk: Du skal blot indtaste ordet PalmButler i søgefeltet.
Du kan også besøge den dedikerede PalmButler-homepage på
www.palmbutler.dk. Her er en omfattende liste over forhandlere. Prisen
på den nye PalmButler bliver 2.995,
samme beløb som PalmButler1
kostede for ca. et år siden.
Er du en af de personer, der købte
den første PalmButler, er der dog
ingen grund til gråd, for HomeLinc
har nemlig lavet et generøst tilbud,
hvor du mod aflevering af din gamle
PalmButler kan få en ny for kun
500 kr.

Alle de digitale billeder,
du har taget med dit
digicam, kan du nu vise
til alle dine gæster. Og du
kan endda sørge for
musik til billederne ved
samtidig afspilning af
dine MP3-filer.
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