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Firma Iriver udostępnia dla swojego czytnika e-booków Story - pakiet  
oprogramowania SDK.   

Nowe możliwości w zasięgu użytkownika. 

Urządzenie e-book Story firmy Iriver to profesjonalnie przygotowany czytnik elektronicznych wydań 
książek, pism, ulotek, komiksów, kursów, gazet i innych dokumentów tekstowych.

To innowacyjne urządzenie cieszy się już dużym zainteresowaniem na całym świecie. Od kiedy 
powstało  skupia  na  sobie  uwagę  mediów  oraz  osób,  które  cenią  sobie  czas,  wygodę  i 
funkcjonalność. Jest to spowodowane tym, że e-book marki Iriver nie tylko zapewnia komfort  i 
wygodę pracy, ale również wspiera ekologię, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Firma Iriver  aby udoskonalić swój czytnik udostępniła niedawno pakiet 
oprogramowania SDK. 

SDK to nic innego jak kod/aplikacja dla oprogramowania Story dzięki, której końcowy użytkownik 
może ingerować w produkt tworząc dla urządzenia nowe aplikacje. Firma zaprasza gorąco
programistów do korzystania z szerokich możliwości jakie oferuje ten pakiet.

Dzięki  SDK  programiści  będą  mogli  tworzyć  własne  funkcje,  dając  użytkownikom  możliwość 
dostosowania e-booka do własnego nastroju i stylu życia. 

Pakiet  SDK da  możliwość tworzenia  menu o  szybkim i  bezpośrednim dostępie  do wszelkich 
informacji w czytniku. Pozwoli na dodanie dodatkowych funkcji, takich jak  kalkulator, wgrywanie 
gier, umożliwi szerszą obsługę klawiatury QWERTY oraz umożliwi dodanie dodatkowych formatów 
plików. Możliwości nie są niczym ograniczone - zależą jedynie od inwencji programistów.

Więcej o IRIVER STORY

Rozmiary  i  łatwość  obsługi  urządzenia  sprawiają,  że  może  ono  mieć  nieskończenie  wiele 
zastosowań - w pracy, jak i w życiu codziennym, np.: w biznesie, w podróży do i z pracy, jako 
idealny prezent do prenumeraty, jako podręczny organizer, który ma możliwość zapisu dźwięku, 
jako idealny odtwarzacz muzyki lub audio-booków, może być też wykorzystywany w prezentacjach 
i kursach, czy do nauki języków. 

Posiada długo działającą baterię, bardzo duży ekran, klawiaturę QWERTY, slot na karty pamięci, 
głośnik, mikrofon oraz 2GB pamięci wewnętrznej a to wszystko zamknięte jest w bardzo cienkiej, 



białej i smukłej obudowie.

Duży  i  przejrzysty  6ścio  calowy  ekran  o  rozdzielczości  800x600  który  wyświetla  wszystko  za 
pomocą 8 stopniowej skali szarości w technologii e-ink zapewnia idealne odwzorowanie komiksów 
jak i bardzo dobry kontrast podczas czytania książek . 

Dzięki bardzo długo działającej baterii (1800 mAh Li-Polim) będziemy mogli cieszyć się naszym 
urządzeniem podczas nawet  najdłuższej  podróży.  Przy czytaniu książek (obsługiwane formaty: 
EPUB, PDF) i komiksów (obsługiwane formaty: Zip:JPEG, BMP, GIF) jak i  wyświetlaniu plików 
biurowych (TXT, PDF, DOC, PPT, XLS) jest to aż 9000 stron natomiast muzyki (Mp3, WMA, OGG) 
możemy słuchać aż przez 20 godzin na jednym naładowaniu za pomocą gniazda USB2.0 lub 
ładowarki ściennej.

Technologia  dzięki  której  wszystkie  modele  iriver'a  wyróżniają  się  na  rynku  bardzo  czystym  i 
dynamicznym  brzmieniem  została  zastosowana  i  w  tym  modelu.  Muzyki  możemy słuchać  za 
pomocą  słuchawek  ze  standardowym  wyjściem  3,5mm  dodanych  do  urządzenia  jak  i 
wbudowanego  głośnika  zewnętrznego  mono  o  mocy  0,6W.  Story  jest  też  wyśmienitym 
rejestratorem  dźwięku.  Dzięki  wbudowanemu mikrofonowi  nigdy  więcej  użytkownik  nie  będzie 
musiał zapisywać notatek na spotkaniach, wykładów w szkole etc.
Story ma wbudowaną pamięć 2 GB lecz to nie wszystko pamięć naszego urządzenia możemy 
rozbudować  aż  do  34  GB za  pomocą czytnika  kart  pamięci  SDHC.  Łączność  z  komputerem 
zapewnia nam szybsze połączenie w technologii USB 2.0

Dzięki  klawiaturze  QWERTY bardzo  łatwo  można  edytować  nasz  kalendarz  i  grafik.  Bardzo 
przydatną w obecnych czasach funkcją jest także wyświetlanie plików biurowych takich jak TXT, 
PDF, DOC, PPT, XLS ułatwi i przyspieszy nam to pracę. 

Dodatkowe informacje: 
Dane techniczne
Model STORY 

Dostępne wersje pojemności 2GB 

Ogólne

Czas odtwarzania do 9000stron 20h muzyka
Interfejs USB 2.0 
Equalizer  ustawień fabrycznych, 
Wymiary 127mm x 203,5mm x 9,4 mm
Waga 284 g
Temperatura pracy 0 ~ 40 °C 

Line in/out
Rozszerzenie pamięci

brak / słuchawki

Karta do 32GB

Wyświetlacz Główny wyświetlacz 6 cala, e-ink

Zasilanie Zasilacz zasilacz sieciowy (opcjonalnie) / ładowanie poprzez 
USB

Akumulator wbudowany akumulator litowo-polimerowy

Audio Zakres częstotliwości b/d
Moc wyjścia słuchawkowego b/d 
S/N Ratio b/d
Kanały 
Wbudowane głośniki

stereo (L+R)
tak/mono



Dyktafon cyfrowy tak (wbudowany mikrofon)

Tuner FM 

Zakres częstotliwości brak
S/N Ratio brak
Antena
Pamięć stacji
Nagrywanie FM

brak
brak
brak

Audio 
wsparcie

Obsługiwane rodzaje plików MP3, WMA, OGG
Bitrate MP3: 8Kbps ~ 320Kbps / WMA: 40 ~ 384Kbps 
Tag - 

Multimedia
wsparcie

Obsługiwane rodzaje plików 
biórowych

 Obsługiwane rodzaje plików 
graficznych

TXT, PDF, DOC, PPT, XLS, zip

JPG, BMP, GIF

O/S Windows MSC/MTP: Windows 2000/Windows XP/Windows 
Vista/Windows 7

Oprócz odtwarzacza w zestawie znajdują się:

• kabel USB 
• instrukcja obsługi 
• karta gwarancyjna 
• płyta CD z oprogramowaniem

Aby dowiedzieć się więcej na temat SDK już teraz zajrzyj na stronę 
www.iriver.com     

O dystrybutorze:
Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest autoryzowanym polskim 

dystrybutorem produktów marek QPAD, iriver, Cowon iAUDIO, Parrot, Laberg, iGO, Meizu, MPIO, 

DigiDock  i  wielu  innych.  MIP jest  również  wyłącznym  importerem kilku  z  powyższych  marek. 

Produkty oferowane przez MIP można znaleźć na półkach wielu renomowanych sklepów, takich 

jak Electro World, MediaMarkt, Saturn, Sferis, RTV EURO AGD, Komputronik, Carrefour, Avans, 

Optimus. Od 2004 roku działa także należąca do MIP sieć sklepów MP3Store oferująca wysokiej 

jakości  przenośne  urządzenia  multimedialne  i  akcesoria.  Dzięki  bezpośredniej  współpracy  z 

importerami i przedstawicielami czołowych marek, MP3Store gwarantuje nie tylko atrakcyjne ceny 

produktów,  ale  również  pełne  wsparcie  gwarancyjne  i  serwisowe.  We  wszystkich  sklepach 

stacjonarnych klienci mają możliwość wygodnego przetestowania bogatej gamy odtwarzaczy audio 

i  wideo,  słuchawek,  głośników  oraz  akcesoriów.  MP3Store  to  także  sklep  internetowy  oraz 

http://www.iriver.com/


największe internetowe źródło informacji na temat przenośnego sprzętu multimedialnego w Polsce 

w postaci forum MP3Store liczącego ponad 20 tysięcy użytkowników.

Dodatkowych informacji udziela:
Adam Zieliński

Tel. 603 545 447

e-mail: adam.zielinski@superata.com

Dystrybutor: MIP
ul. Siedmiogrodzka 11

01-232 Warszawa

tel. (022) 424-82-54

fax. (022) 499-74-48

biuro@mip.bz

Dział handlowy:
handlowy@mip.bz

tel. 022 394 04 30, 022 394 04 32 
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