PREDSTAVITEV

Conceptronicove novosti
..Conceptronicov domači zastopnik, trgovsko podjetje Kotar iz Ljubljane,
je v podalpsko deželico spet pripeljal kopico zanimivih novotarij, ki nam
bodo na različne načine olajšale delo z računalniki ter mobilniki..
Začnimo kar s prvo novostjo, gre za brezžično
slušalko Conceptronic
EarBridge, ki je namenjena za uporabo z mobilnimi
telefoni.
Trendovsko
oblikovana
slušalka
(enostavno si jo zataknemo za uho) se z mobilnikom sporazumeva preko Bluetooth povezave, proizvajalec
pa za svojo opremo navaja, da je zmožna
prenašati signal med telefonom in slušalko
do 20 metrov daleč.
Komunikacija med uporabniki raznih spletnih klepetalnic se vse pogosteje vrši preko
spletnih kamer, katerih prodaja v svetu
močno narašča. To so spoznali tudi pri
Conceptronicu, kjer domačim in poslovnim
uporabnikom ponujajo dve kameri. Prva
sliši na ime Funcam in je seveda združljiva
z vsemi obstoječimi sporočilnimi ter klepetalnimi programi. Sama namestitev kamere
je izjemno enostavna, saj jo le
priklopimo na prost USB vhod
(preko USB-ja se tudi napaja)
našega osebnega ali prenosnega
računalnika. Inženirji so takšno
uporabo tudi predvideli, zato
je priloženo tudi posebno
držalo za tanke zaslone
prenosnih računalnikov.

www.racunalniske-novice.com

Leče kamere in parametri slike so samodejno nastavljivi, kamera zajema posnetke
v ločljivosti 352*288 točk s 30 sličicami
na sekundo. Conceptronic Funcam premore tudi gumb za zajem slik in poseben
nočni način snemanja. Zmogljivejša kamera
Chatcam pa se od cenejše sestrice razlikuje po višji ločljivosti zajema posnetkov
- sliko do naših prijateljev lahko pošiljamo v
velikosti 640*480 točk.
Ko se že mudimo pri video napravah, omenimo
še zunanjo TV kartico, s
katero spremenimo naš
računalnik v televizor.
Enostavna namestitev ter
uporabna prenosljivost
sta kvaliteti, ki govorita
v prid USB 2.0 TV Boxa,
kot ga pri Conceptronicu
imenujejo. Napravi je priložen tudi daljinski
upravljalnik, deluje pa na vseh novejših MS
Windows operacijskih sistemih.
Nasploh je Conceptronicovim razvijalcem
USB vmesnik neznansko všeč, saj so nanj
obesili celo numerični del tipkovnice. Rešitev
sliši na ime USB Calculator, vprašamo pa
se, zakaj tovrstne ideje niso prišle v praktično uporabo že dosti prej. USB Calculator
je namreč zelo priročen pomočnik vsem

uporabnikom, ki so iz
klasične tipkovnice
presedlali na uporabo prenosnih
računalnikov in njihovih majhnih tipkovnic. Kalkulator premore
19 uporabnih tipk v ultra lahkem (teža vsega
100 gramov) in tankem ohišju, ki obenem
premore še dva USB vhoda za priklop
drugih zunanjih naprav (miške, tiskalnika,
kamere …).
Med manjšimi, a uporabnimi
napravami,
smo našli še lično
oblikovan preklopnik
za dva računalnika.
Kompakten dizajn z
vgrajenimi kabli omogoča hitro namestitev,
pa tudi zmeda s kabli
je manjša kot pri klasičnih preklopnikih.
Upravljanje se vrši s posebno kombinacijo
tipk na tipkovnici.
(P.R.)
Vse opisane in druge izdelke iz prodajnega programa Conceptronic zastopa
in prodaja trgovsko podjetje Kotar iz
Ljubljane. Dodatne informacije nudijo
na telefonski številki 01 / 420 25 10,
lahko pa jih obiščete tudi na njihovi
spletni strani www.kotar.si.
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