pod
5 MEGAPIXELOV PRE MOBIL!

Znie to neuveriteľne, ale je to tak. LG uvádza na trhh nový
špičkový mobil, ktorý bude na nejaký čas tou ,,najkrutejšou
,,najkrutejšou””
technickou špičkou. Black Label ohúri zabudovaným 5-meg
5-megapixgapixelovým fotoaparátom. Plus! K tomu kopec ďalších prekvapiv
prekvapivých
vých
funkcií. V štýlovom, vyleštenom, čiernom dizajne svoju prem
premiéru
miéru
absolvuje v druhom polroku 2008
2008. Už slintáme
slintáme...

SKATE IT!

WII FIT
Tvoja konzola ťa dá do formy.
y
Úlet? Ani náhodou. Wii Fit ti plnohodnotne nahradí perm
permanentku
manentku do
fitnescentra. Stačí len vziať do ruky kontroler a nasledovať
ať príkazy
ákanie sa
svojho osobného cyber trénera. Efekt je garantovaný (flákanie
nekompromisne trestá)!

Pripravuje
p j sa Skate 2
Nezávisle od novinky Skate
It! sa v súčasnosti pracuje na
Skate 2. Bude navrhnuté pre
Playstation a Xbox.

Jedna z najlepších žúrok, aké
sme kedy na Nintende DS (dostupné aj
pre Wii) zažili, má pokračovateľa. Séria
Skate predstavuje Skate It. To si užiješ aj
s nenapodobiteľným ovládaním FlickIt a podporou Balance Board. Priprav sa na jedinečný
skateboardový odpal.

36 HODÍN
3
J
Jeden
a pol dňa bez prestávky ťa na jedno nabitie vydrží baviť nový
vvideo Walkman Sony NWZ-A280. Tento multimediálny mp4 zázrak prehráva
filmy,
fil videá, fotky, hudbu, pričom podporuje jej bezdrôtový prenos cez Bluetooth
stereo!
st
A to tu ešte fakt nebolo. Nadizajnovaný je tiež statočne. Hliníkové telo s veľkým
2,4-palcovým
2
Bravia displejom ukrýva flash pamäť (4,8 alebo 16 GB). Veľké bonus!
Bezkonkurenčné
B
slúchadlá s oddelenými basmi. Čistý brutál.

ZRUŠ SVOJE MESTO!

OBCHOD, KTORÝ PRÍDE ZA TEBOU
Zišiel by sa ti nový telefón? Chceš rýchlejšie pripojenie
na internet? Klikni na Orange E-Shop portál – tam nájdeš ozajstnú
predajňu s maximálnym výberom paušálov, telefónov, predplatených kariet
a ďalšie unikátne super ponuky, ktoré inde nezískaš. Môžeš tu nakupovať
kedykoľvek, otvorené je celých 24 hodín denne bez toho, aby si niekam
musela ísť či nebodaj stáť v rade. Vybraný tovar ti, samozrejme, príde
až domov. Ako napríklad tento malý chic notebook Asus. S ním môžeš
surfovať, mailovať, chatovať, čokoľvek.
I
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LEN TVOJA DOMÉNA!
É
Počula si už o karte Warte?
Veselosť sama. Kúpiš ju na
ktorejkoľvek pošte a v sieťachh ďalších
predajní – po zotretí kódu si môžeš
zaregistrovať svoju privátnu doménu
na celý rok, pričom tento proces
oces
zaberie asi tak štyri minúty, bez
akéhokoľvek papierovania a iných
zbytočností. Preto už za malýý okamih
môžeš fičať napríklad na mailovej
lovej
adrese luxus@macka.sk.. No,
nedáš tomu šancu?!

Budovať, rozvíjať, ale aj ničiť
celé mestá bez obmedzenia historického obdobia bude možné
už čoskoro vďaka exkluzívnej
novinke od Electronic Arts. V septembri sa nám do rúk dostane SimCity
Creator, mimoriadne kreatívna a vtipná
hra s otvoreným koncom. Pôjde zatiaľ
o najľahšiu a najveselšiu hru zo série
SimCity. Už teraz nás baví, lebo na nej
bude môcť fungovať celá família. Chápeš
– od novorodencov až po staré mamy!?
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