ST YLE HIGH TECH
Soňa Juriková

Fiat 500
Vytvorený pre dynamických ľudí s nabitým programom v každom zo siedmich dní v týždni. V každodennej premávke cestou
do práce, za relaxom, na tréning či len tak za novými zážitkami
sa s obratnosťou ľahkého atléta prešmykne najužšími „priesmykmi“ mesta a zaparkuje aj v najmenšej štrbine preplnenej ulice.
Áno, reč je o Fiate 500, automobilovom hite tejto sezóny.

vždy o krok

vpred

Aj vy patríte medzi tých, ktorí si robia radosť rôznymi technologickými „hračkami“? Teraz ich môžete mať hneď niekoľko. S najrýchlejšou Orange 3G
sieťou máte internet a živé televízne vysielanie priamo vo vašom mobile.

Na displeji vášho telefónu si môžete pozrieť športový prenos, správy
alebo obľúbenú reláciu a vďaka internetu máte najväčšiu encyklopédiu sveta ako na dlani. Toto všetko a, samozrejme, ešte oveľa viac
máte so službou Orange World priamo vo vašom telefóne.

Odľahčite sa!

Knight Rider žije!

Dell prináša novinku určenú
najmä menším firmám – notebook Vostro, ktorý chce byť
ľahší, úspornejší a aj elegantnejší než jeho iní príbuzní.
Model Vostro 1310 má
13-palcový úsporný displej,
praktickú a ľahkú štrbinovú
mechaniku DVD a viacero
šikovných bezpečnostných
opatrení, počnúc snímačom
odtlačkov prstov.
www.dell.sk

Nie je to ľahké, ale ruku na srdce
– však ste aj vy túžili po super aute
ovládanom pomocou hodiniek? Kým
sa z vás stane Knight Rider, trénujte
s bezdrôtovým príslušenstvom k mobilu
– hodinkami MWB 150 od Sony
Ericssonu. Nenápadne upozornia
na prichádzajúci hovor vibrovaním,
na malom displeji sa zobrazí meno volajúceho alebo
prichádzajúca SMS, ovláda aj hudobné menu – iba
svojrázny zmysel pre humor, ktorým oplýval KITT, mu
chýba... Kúpite za 6 590 Sk.
www.sonyericsson.com

Karta Warta
Registrácia slovenských internetových domén
donedávna vyžadovala hlavne pevné nervy
a dobrý orientačný tréning v spleti papierovania. Firma Crooce.com preto prišla s novinkou
– stieracou webhostingovou kartou Wartou za
1190 Sk, ktorá proces skráti na niekoľko minút
a ponúkne aj balíček služieb umožňujúci zriadenie 64 účtov elektronickej pošty alebo prevádzku webovej stránky v celkovom rozsahu 1GB.
Tak akú by ste chceli vy? Velkysef.sk?
www.warta.sk
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Tichá čistota

Do dvojice

všetko najlepšie

Likvidáciu prachu by sme pokladali za príjemnejšiu činnosť, keby vysávače namiesto hučania
napríklad pískali melódie. Kým na niečo také
prídu aj výrobcovia, môžeme sa uspokojiť aspoň
s tichým modelom. Bosch prináša na trh Home
Professional BSG 8 PRO1, ktorý má oproti iným
nízku hlučnosť – iba 74 dB, no vysoký výkon.
V predaji za približne 15 000 Sk.
www.bosch-spotrebice.sk

Mobil D780 od Samsungu je praktický model pre dve SIM karty zároveň,
čo mnohým podnikateľom uľahčí šmátranie po vreckách. Keďže
ku každej SIM karte je pridelené iné číslo, obe môžu
fungovať zároveň. Model
780 má 2 Mpix fotoaparát, 2-palcový displej a je
pripojiteľný pomocou Bluetooth 2.0 alebo slotu USB
2.0. Zdá sa, že vo dvojke
ide všetko hladko...
www.samsung.sk

Odviazané

hovory

Internetové telefonovanie má svoje čaro,
no iba pre tých, ktorí vydržia vysedávať
pred monitorom. Ak patríte
k výnimočným mužom, ktorí
dokážu robiť aspoň dve veci
naraz, iste oceníte bezdrôtovú
náhlavnú stereosúpravu Clear Chat od Logitechu. Veľmi
dobrý nekomprimovaný
zvuk sa prenáša do súpravy
s dosahom 10 metrov v pásme 2,4 GHz. V predaji za
3 390 Sk.
www.logitech.com

Deľba práce aj šťastia
Uložiť si dovolenkové fotografie alebo nimi potešiť blízkych je
ľahké, ak máte nový model kompaktného fotoaparátu zo série
Coolpix S od Nikonu. Model S 52 c má dobrý objektív Nikkor,
redukciu vibrácií
a rozhranie wi-fi,
vďaka ktorému
potom môžete
vydarené obrázky
poslať priamo na
server bez káblov
a zdĺhavého nastavovania.
www.nikon.sk

Televízna mozaika
Neviete si vybrať, čo budete práve pozerať v televízií? Máme pre
vás dobrý tip, ktorý vám uľahčí vaše večné rozhodovanie. Iba
FiberTV od Orangeu vám hneď po spustení ponúka unikátnu programovú mozaiku, s ktorou máte ako na dlani náhľad hneď dvadsiatich televíznych programov súčasne. To je niečo, čo žiadna iná
televízia doposiaľ neumožňovala... V prehľadnej mozaike simultánne vidíte, aký program každá televízia v danej chvíli vysiela,
a rýchlo sa môžete nechať strhnúť vlnou televíznej zábavy, na akú
máte práve chuť. Možnosti FiberTV sú ešte oveľa širšie a mozaika
nie je ani zďaleka jediná „vychytávka“, ktorú digitálna televízia
od Orangeu ponúka. Najlepšie je presvedčiť sa osobne.
www.orange.sk
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