PREDSTAVITEV

VAIO multimedija tudi v dnevni sobi
..Znan proizvajalec visoko kakovostnih notesnikov SONY VAIO je vedno bolj uveljavljen tudi na področju
multimedijskih naprav za moderno dnevno sobo. Naj samo omenimo nekaj izstopajočih novosti s preverjeno
nižjo ceno od konkurence, ki jih nudi mariborsko podjetje Geri Computer, čigar produkte lahko najdete na
spletni strani www.notesniki.si..
Duo T8100 z 3 MB predpomnilnika, 2 GB
RAM-a, 320 GB trdega diska, grafična kartica
GeForce 8400m GT in 19’’ TFT LCD zaslon s
štirimi lučmi. Zraven sta priložena tudi
brezžična miška in tipkovnica, zaradi česar je
računalnik tudi primeren za prenašanje iz
prostora v prostor. Računalnik Sony Vaio
VGC-LM2 je zaradi znižanja na voljo za samo
990 EUR z vključenim DDV-jem.

Podjetje Geri Computer, d.n.o., ki je že pet let
specializirano
za
prodajo
prenosnih
računalnikov različnih proizvajalcev, tokrat
ponuja svojim kupcem nekaj notesnikov in osebnih računalnikov, ki imajo ob dobri kvaliteti
hkrati tudi zaenkrat preverjeno najnižjo ceno v
Sloveniji. Poleg notesnikov in osebnih
računalnikov pri podjetju Geri Computer dobite tudi tiskalnike, kartuše in še nekaj drugih
uporabnih računalniških produktov. Da pa ne
bomo samo govorili v prazno, se raje posvetimo dvema osebnima računalnikoma in notesnikom, ki so nam zaradi cene in zmogljivosti
najbolj padli v oči v njihovi ponudbi.
Prvi je Sonyev prestižni domači računalnik
VSE V ENEM (All-in-one), ki vam nudi vse, kar
potrebujete za domačo in poslovno rabo.
Zaradi svojega unikatnega dizajna z aluminijastim okvirjem je prava paša za oči in vam bo
polepšal dnevno sobo ali pisarniško mizo.
Poganja ga zmogljiv procesor Intel Core 2

www.racunalniske-novice.com

Profesionalce bo zagotovo navdušil osebni
računalnik Sony Vaio VGC-RM2U z operacijskim sistemom Vista Ultimate in Adobe programskim paketom. Računalnik črne barve je
namenjen v prvi vrsti profesionalni video
montaži, ki zahteva fleksibilnost in izjemno
zmogljivost. Sistem deluje izjemno tiho, se ne
pregreva in je stabilen. Z njim pa boste lahko
poleg izdelovanja multimedijskih vsebin, igrali
tudi najzahtevnejše računalniške igre ali uporabljali procesorsko požrešne aplikacije, za
kar bo poskrbel Intel Core 2 Quad procesor
Q6600 2,4 GHz z FSB (8 MB predpomnilnika
L2) v sodelovanju z grafično kartico Nvidia
GeForce 8600 GS z 256 MB GDDR3 RAM-a.
Pri tej črni zverini, s shranjevanjem podatkov
vsekakor ne boste imeli težav, saj ima vgrajenega kar 1 TB trdega diska, DVD bralnik/prepisovalnik ter Blu-ray zapisovalec. Vse to dobite sedaj po novi ugodni ceni za 1399 EUR.
Kot tretji, ki vam ga predstavljamo je Notesnik
SONY VAIO VGN-AR71S z 17’’ zaslonom, ki je
novost na našem trgu. Gre za prestižnejšega
med notesniki Sony Vaio, saj se lahko ponaša
z visoko resolucijo zaslona ter kar 4 GB RAMa in hitrim procesorjem T9300 Core 2 Duo z
kar 6 MB predpomnilnika, ter Blue-Ray zapisovalnikom. Za navdušence nad računalniškimi

igrami je tukaj še GF 8600 GT 3D grafični
pospeševalec ter izjemno kvalitetno ohišje.
Izrazito dober za notesnike je zaslon X-black,
saj za za osvetlitev poskrbi dvojna luč. Notesnik s težo nekaj manj kot 4 kg in dimenzijami
416 x 300 x 34 mm ima že naloženo programsko opremo Windows Vista Home Premium,
Adobe 8.0 in nekaj poskusnih programov.
Črni lepotec bo tako lahko krasil vašo mizo že
za 1.399 EUR z DDV.

Vsi opisani produkti imajo najmanj leto garancije, ki jo lahko tudi podaljšate, nakup pa je
možen na 3, 6, 12 ali 24 obrokov. Ostale
produkte iz prodajnega kataloga, njihove cene
in dodatne tehnične specifikacije od predstavljenih modelov najdete na spletni strani www.
notesniki.si. Z veseljem pa vam bodo postregli z
dodatnimi informacijami in odgovorili na vaša
vprašanja tudi preko telefona na številkama
02/32 000 22 in 051 444 252 ali če jim pišete
na elektronski naslov info@notesniki.si. Seveda
pa se lahko tudi osebno oglasite v njihovi proda(P.R.)
jalni na Jadranski cesti 27 v Mariboru. 
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