PREDSTAVITEV

Odlične zmogljivosti + ugodna
cena + v naročju = Gericom
..Pestra pomlad pri Gericomu..
Avstrijski proizvajalec računalnikov
– Gericom, ki ga v Sloveniji zastopa Anni
(www.anni.si), za trg napoveduje tri zelo
zmogljive in cenovno najugodnejše prenosnike.
Gericom EGO GT, Excellent in Supersonic
PCIe bodo lahko v vašem naročju več kot
nadomestili namizne računalnike za primerljivo ceno. Medtem, ko to berete, so
zagotovo že na voljo v Sloveniji.

upravljalnikom; našli smo tudi bralnik
pomnilniških kartic. Gericom Supersonic
ni težji od 2.8 kilograma, cena pa ni višja
od 389.900 tolarjev, seveda skupaj z
operacijskim sistemom Windows XP,
torbico ter 24-mesečno garancijo.

EGO GT - hud model
visoke kakovosti
Model EGO GT lahko zadovolji še tako
velike potrebe ega. 15-palčni zaslon,

Najhujša PCI-grafika
Model Gericom Supersonic PCIe uporabnikom ponuja najzmogljivejšo grafiko
na PCIe vodilu - nVIDIA GeForce Go
6600 128MB DDR2. Novi 15,4-palčni
zaslon WXGA Crystal Bright Display
zmore prikazati kristalno čisto in svetlo
sliko v ločljivosti 1.280*800 točk.
Srčika računanika je Intel Centrino 740
(takt 1,73 GHz), sam prenosnik pa ima
vgrajenega 512 megabajtov delovnega
pomnilnika. Tako grafična kartica kot
procesor uporabljata pomnilnik tipa
DDR2, ki ponuja veliko večje hitrosti
dostopa do podatkov in seveda pohitri
delo z njimi. Trdi disk zmore shraniti do
80 gigabajtov podatkov, za arhiviranje in
zabavo ter prenašanje večjih količin podatkov poskrbi dvoslojni DVD+/-RW Dual
Layer zapisovalnik. Standardno je vgrajena še TV in radio kartica z daljinskim

grafični pospeševalec ATI Mobility 9700
z 64 MB lastnega pomnilnika, procesor
Centrino, ki bije z 1,5-gigaherčnim taktom, vgrajena brezžična WLAN kartica,
512 megabajtov delovnega pomnilnika,
trdi disk s 60 gigabajti prostora za podatke, enota DVD+/-RW Dual Layer 8X
ter operacijski sistem Windows XP. Vse
to in še dveletno jamstvo proizvajalca
lahko odnesemo domov (ali v službo) za
369.900 tolarjev. Poleg tega je Gericom
EGO opremljen še z bralnikom pomnilniških kartic in zunanjo TV (USB) kartico
ter torbico.

Cenovno najbolj
ugodni - Excellent
Sicer pa, če nismo tako zahtevni in si
od prenosnega računalnika želimo, da
40
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predvsem "igra" zanesljivo vlogo prenosnega računalnika, je Gericom predstavil model Excellent. Cena te družine
se prične od 199.900 SIT in sega vse
do 284.900 SIT. Vsi modeli so opremljei
s 15-palčnim zaslonom ločljivosti 1.024*768 točk, 265 do 512 MB delovnim
pomnilnikom, 40-GB trdim diskom, DVD
zapisovalnikom in vsemi najpogostejšimi
vmesniki. Izbira procesorjev sega od Intel
Celerona M 1.3 320 do Intel Centrino
1.5 705. Standardna programska oprema pa obsega poleg operacijskega
sistema (lahko tudi brez) še pisarniški
paket Star Office, predvajalnik DVD filmov Power DVD in zapisovalni program
Nero Burning ROM.
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