PREDSTAVITEV

Notesniki s 17-palčnimi zasloni
..Bi imeli večji in preglednejši zaslon tudi na prenosnem računalniku?
Seveda, zakaj pa ne..

Tokrat si bomo ogledali pestro ponudbo notesnikov s 17-palčnimi zasloni, ki jih prodaja
podjetje Geri Computer d.n.o.. Omenjeno
podjetje je specializirano za vse vrste prenosnikov in kot se za strokovnjake spodobi
so prvi zaznali, da si tudi domači kupci želijo
zmogljivih prenosnikov z velikimi zasloni. V
razredu prenosnikov s 17-palčnimi zasloni
imajo kar deset predstavnikov. Izbira je res
pestra, mi pa smo si pobliže ogledali štiri modele. Dva izmed štirih sta predstavnika lastne
blagovne znamke Gerynote, našo pozornost
pa sta pritegnila še HP-jev in Acerjev model
ter seveda GERICOM CINEMA XXL.
Po izračunih prodajnih številk za leto 2004
v primerjavi z letom poprej se je prodaja
notesnikov s 17'' zasloni povečala kar za trikrat. Pomembna deleža pri povečanju prodaje imata predvsem splošni padec cen in
izboljšanje konfiguracij pri vseh modelih
(Gerynote, Acer kot tudi HP). Tudi velik padec cen LCD zaslonov se seveda odraža pri
cenah klasičnih LCD zaslonov. Obnovljeni
modeli so pridobili na multimedijskih dodatkih in priključkih, izgubili pa na teži. Notesnik
s 16- ali 17-palčnim zaslonom je leta 2003
tehtal med 5,8 in 7,5 kilogrami. Danes tehtajo posamezni modeli veliko manj: Acer
4,4 kg, Gerynote Hollywood 3,8 kg in HP
Pavilion 4,5 kg. Olajšave pa niso zadele zgolj
teže, tudi eden najpomembnejših dejavnikov

nakupa, cena, je doživel krepko spremembo. V povprečju so se notesniki pocenili za
slabih sto tisoč tolarjev.
Posvetimo se posameznim notesnikom. Začnimo kar z modeloma Gerynote
Hollywood. Že oznaka z imenom sinonima
ameriške filmske industrije da jasno vedeti, da gre za prenosnika, ki sta namenjena
vsem ljubiteljem filmov. Dolga kratica modela Hollywood XXL 9700 pa hitro upraviči svojo dolžino. Prenosnik je namreč opremljen z
Intelovim P4 procesorjem takta 3,0 GHz
(z 1 MB predpomnilnika). Družbo mu dela
512 MB DDR400 pomnilnika, razširljivega
na 2 GB, ter hitri disk kapacitete 80 GB s
5.400 obrati in 8-MB predpomnilnika. Tudi
za grafiko je odlično poskrbljeno, saj je to
naloga grafične kartice ATI Radeon Mobility
9700 z 128 MB pomnilnika. Tu so tudi vse
standardne pritikline prenosnikov - USB, TV
izhod, mrežna kartica, modem ter PCMCIA
reža. Medije v notesniku suče in peče DVD
zapisovalnik, vgrajen je tudi 7-v-1 bralnik
pomnilniških kartic. Za 399.900 SIT z DDV
se lahko ta lepotec bohoti tudi na naši mizi.
Model istega proizvajalca z AMD 64-bitnim
procesorjem, zanimiv predvsem igričarjem,
je z enako sestavo in procesorjem AMD
Mobile Athlon 64 3200+ naš že za 429.900
SIT (z DDV). Po specifikacijah je model
s P4 zelo podoben notesniku GERICOM

CINEMA XXL, vendar ima slednji še dodatno vgrajeno TV kartico. Od konkurenta je
tudi težji slabega pol kilograma. Pogrešamo
kamero nad zaslonom, ki jo premore model
HOLLYWOOD XXL kot edini izmed predstavnikov.
Acerjev model 1802 je prav tako opremljen
s Pentium 4 3.0 GHz procesorjem, od
Gerynotovega prenosnika pa se razlikuje
le po drugačni grafični rešitvi. Prikazovanje
slike na 17,4-palčni LCD zaslon je namreč
zaupano ATI-jevemu X600 grafičnemu procesorju na najnovejšem PCI Express vodilu.
Pri delu mu pomaga 128 MB pomnilnika.
"Tujce" zastopa še model HP Pavilion
zd 7258EA, ki ga je proizvajalec opremil s
3,2 GHz P4 procesorjem. Naš hiter pregled
je razkril, da so si "kino" modeli prenosnikov zelo sorodni, saj tudi HP ponuja enake
specifikacije kot vsi zgoraj omenjeni prenosniki, razlika je zopet le v grafični kartici.
HP stavi na nVidio, natančneje na grafično
kartico GeForce 5700 Go s 128 MB pomnilnika. Čeprav je HP serijsko opremljen še z
WLAN modulom ter licenčnimi MS Windows
in je fenomenalnega videza, mu za igranje
najnovejših iger v primerjavi z Acerjem in
HOLLYWOOD XXL zmanjka sape. Za Acerja
bo potrebno odšteti 429.900 SIT, HP pa
svojega lepotca ceni na 50 tisočakov več
(DDV je vštet v ceno).
(P.R.)

dimenzija oglasa 180 X 60
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