technické novinky
TESTOVALI SME MACBOOK AIR

Štýlové šteniatko

Talentovaní hudobníci zo Slovenska dostanú aj tento rok šancu predviesť svoj
repertoár na letných hudobných festivaloch Orange Music Summer na Domaši,
Ružinej, Duchonke a Orave, ktorých generálnym partnerom je spoločnosť Orange Slovensko.

Ak si niektorý laptop zaslúži prívlastok sexi, určite
na ňom nebude chýbať applovské jablko.

NOTEBOOK SNOV
Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia
spustila na svojej internetovej stránke
http://www.hp.sk/notebooksnov súťaž
Notebook snov – určenú pre širokú verejnosť. Cieľom súťaže je podpora medzigeneračného dialógu a priblíženie práce
s informačnými technológiami. Súťaž bude prebiehať v období od 4.
apríla do 15. mája 2008. V tom čase
môžu záujemcovia prostredníctvom
registračného formuláru, uverejneného na
stránke, zasielať vlastnoručne zhotovené
a zoskenované obrázky notebooku snov.
Ako vyzerá notebook snov? Počas trvania
súťaže všetci návštevníci stránky môžu za
jednotlivé obrázky hlasovať. Víťazi, traja
súťažiaci s najvyšším počtom hlasov, získajú

ovinkou, ktorá tento prívlastok spĺňa, je celkom
iste MacBook Air. Najľahší a najtenší medzi notebookmi sa dá pohodlne rozložiť na kolenách
a priťahuje závistlivé pohľady ako magnet. Nielen
u báb v kaviarni, ktoré na mňa od vedľajšieho stola
nenápadne pokukovali, ale aj u nás v redakcii. Páni
graﬁci, ktorí applovské mašinky dôverne poznajú, sa
naň usmievali ako na šteniatko, skúšali, čo dokáže,
a boli zvedaví, koľko stojí. Od MacBook Air nečakajte
kopu zábavy, tento malý imidžista je určený na prácu
a hlavne na cesty, kde je každý ďalší gram navyše záťažou. Hoci ste doteraz používali Windows, na operačný systém tohto Mac-u si zvykne aj úplný počítačový
laik. Keďže nemá zabudovanú DVD mechaniku, len
ťažko si na ňom budete premietať ﬁlmy, pravda, ak
si neprikúpite externú. Hlavnou ﬁlozoﬁou tenučkého
MacBook Air je mobilita – automaticky sa tak predpokladá, že používateľ má ďalší počítač, najlepšie Mac,
s ktorým ho spáruje a presunie doň tie údaje, ktoré
ZUZANA MEZENCEVOVÁ
práve potrebuje.
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špičkový počítač z unikátnej edície HP Pavilion dv6799. Cena im bude slávnostne odovzdaná na charitatívnom podujatí pri príležitosti dražby Notebookov snov osobností –
Martina Pyca Rauscha, Lenky Šoóšovej,
Fera Mikloška a Daniela Brunovského.

Je to všestranný prístroj
vybavený výborným fotoa-S,
parátom a funkciou A-GPS,
m
ktorý dodáva nový význam
pojmu „zdieľanie“. Distri0
búcia modelu Nokia 6220
classic na vybraté trhy sa
ku
očakáva v druhom štvrťroku
s2008. Najväčšou prednosťou Nokia 6220 classic je
át
5-megapixelový fotoaparát
so xenónovým bleskom a s optikou Carl Zeiss
– v tom sa vyrovná mnohým jednoúčelovým
digitálnym fotoaparátom na trhu. Vďaka vysokorýchlostnému prenosu dát cez HSDPA môžete priamo z mobilu aktualizovať blogy alebo
umiestňovať snímky a videá na obľúbené
stránky na zdieľanie súborov, ako sú Share
on Ovi alebo Flicker. Funkcia A-GPS umožňuje
pridávať k snímkam zemepisné súradnice
(tzv. geotagging). Snímky môžu používatelia
prezerať na televíznej obrazovke prostredníctvom integrovaného výstupu TV-out, zasielať
z telefónu na telefón cez bluetooth alebo ich
farebne zobrazovať na veľkom 2,2-palcovom
displeji telefónu.

INZERCIA ZV2388

www.apple.sk
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WEBHOSTINGOVÁ
KARTA WARTA
Stieracia webhostingová karta warta je
najjednoduchší a najrýchlejší spôsob
registrácie vlastnej slovenskej domény
bez zmlúv a faktúr. Zákazník jej kúpou

získava na obdobie 12 mesiacov
okrem samotnej domény aj balíček
webhostingových služieb. Kartu
warta možno aktivovať v priebehu
niekoľkých minút on-line, 24 hodín denne na www.warta.sk. Pre
zákazníkov je dostupná u významných maloobchodných predajcov
(AFID, Digipro, NAY Elektrodom,
Shark Computers), distribútorov
výpočtovej a kancelárskej techniky
(ASBIS, Data, eD`system), na vybratých prevádzkach Slovenskej pošty
ako aj u internetových obchodníkov
(www.hej.sk, www.realshop.sk).
1 190 Sk www.crooce.com

PRIPRAVIL: JURAJ TURIS

Samsung G810 je výborným zariadením
pre tých, ktorí chcú mať pri sebe všetky
multimediálne služby bez obmedzenia
mobility a prenosnosti. P960 je najnovším mobilným DVB-H TV telefónom
od spoločnosti Samsung, ktorého uvedenie na trh sa očakáva v tomto mesiaci.
Pre tých, čo milujú profesionálnu úroveň
kvality zvuku a proﬁ funkcie fotoaparátu, je na výber hneď niekoľko možností.
Model F400 je hudobne orientovaný
mobilný telefón ponúkajúci vďaka digitálnemu zosilňovaču ICEpower od spoločnosti Bang & Olufsen a vďaka špeciálne
vyvinutým navigačným tlačidlám vynikajúcu
kvalitu reprodukcie zvuku. Tento model má navyše vstavané skutočne pozoruhodné hi-ﬁ reproduktory. Model F480
je telefón s 5-megapixelovým fotoaparátom a dotykovým
displejom v hladkom trendovom dizajne. Pre tých, ktorí
pri práci oceňujú účel a štýl, je pripravený model i780
a mnoho iných smartphone zariadení založených na tzv.
otvorených operačných systémoch, ako sú MS Windows
www.samsung.sk
Mobile, Linux a Symbian.

NOKIA 6220 CLASSIC
C

Orange hľadá talenty
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