
Titánový drobček
Aby sa vám do kufra zmestilo viac sexi sandálikov, ušetrite miesto pomocou naj-
menšej kamery na svete. Sony HDR-TG3 síce stojí 29 990 Sk, ale je ľahučká
ako pierko a zmestí sa vám do dlane. A čo všetko dokáže? V odolnom obale sa
skrýva kvalitný objektív a zvládne aj nahrať zvuk pre domá-
ce kino. Na jeho pamäťovú kartu sa zmestí až šesť hodín
záznamu, takže môžete nakrúcať do zbláznenia. 
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Vlastná 

webstránka

Chceli
ste sa

predviesť vlastnou
stránkou na inter-
nete, ale odradili
vás všetky vyba-
vovačky okolo?
Vyskúšajte Wartu –
webhostingovú kartu. Kúpite ju v obcho-
doch s elektronikou a na pošte za 1 190
Sk. Na rok tak získate vlastnú doménu aj
e-mail. Aktivácia je neuveriteľne jedno-
duchá – stačí zotrieť kód a postupovať
podľa pokynov na zadnej strane karty. Už
za pár minút budete hrdou majiteľkou
stránky, vďaka ktorej možno naštartujete
svoj prvý miliónový biznis.

Môj tip Alexandra Hinková,
redaktorka

Stačí jeden
Aj vy nosíte v kabelke dva telefóny? Každý od iného operátora, 
s iným číslom a inými kontaktmi? Tak s tým je definitívny koniec! Sam-
sung prináša telefón D780 určený na dve SIM karty. Tohto elegantného
krásavca zoženiete  za 10 370 Sk.

Vyzerá síce ako lampa, no je to skener. A bleskurých-
ly. Za jedinú sekundu zosníma celú stranu a uloží ju
do počítača. Tento technický pomocník Sceye za 
14 990 Sk má takú praktickú konštrukciu, že zosní-
ma aj knihu či zakladač s dokumentmi bez toho, aby
ste ich museli rozoberať. 

Čas na 
zmenu 

Kukučkové hodiny, ktoré vám visia v ku-
chyni, darujte starej mame a zaveste si
na stenu čosi štýlovejšie. Dizajnérsky
dokonalé a praktické hodiny. V dome
nábytku Galan si určite vybe-
riete také, ktoré sa budú
najlepšie hodiť do inte-
riéru vašej kuchyne.

Pohodlie nadovšetko
Máme pre vás super tip, ako venovať čas príjemným veciam a pritom vybaviť 
to, čo práve potrebujete. Ak si chcete kúpiť nový mobil, paušál, mobilný inter-
net, notebook alebo špeciálne ponuky, aké inde nezískate, stačí kliknúť 
www.orange.sk/eshop. Nemusíte nikam chodiť ani stáť v rade a všetko 
vám zadarmo doručíme až domov. Ako napríklad tento štýlový mininotebook
Asus, ktorý sa zmestí aj do kabelky. Objednať si ho môžete pohodlne a rýchlo
kedykoľvek, celých 24 hodín na stránke www.orange.sk/eshop.
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