PREDSTAVITEV

Akasa – vrhunska ohišja,
hladilniki in PC modding program
..IN.PU.T. je spletna trgovina z velikimi potenciali. Mlado podjetje je
pričelo s svojim delovanjem v mesecu oktobru leta 2003, danes pa vam
predstavlja blagovno znamko Akasa..
Podjetje IN.PU.T. je na domači trg pred
kratkim lansiralo produkte svetovno znane blagovne znamke Akasa. So uvoznik
za njihov celoten program "preoblikovanja
računalnikov", t. i. PC moddinga, ter zelo
učinkovitih hladilnih sistemov za tišanje in
boljše hlajenje vedno glasnejših sistemov.
Izdelke Akasa odlikujejo visoka kvaliteta,
uporaba najnovejše tehnologije in dostopne cene.

Pri današnjih računalniških sistemih sta
med najpomembnejšimi dejavniki zagotovo temperatura in glasnost. Najbolj
ključna komponenta za doseganje nizkih
temperatur pri tihem delovanju je hladilnik
procesorja. V Akasinem proizvodnem programu so v ta namen izdelali vrhunske hladilnike za procesorje - EVO serija. Slednji
predstavljajo najzmogljivejše primerke s t.
i. heat pipe tehnologijo, pri kateri ena cev
skrbi za maksimalno termalno razpršenost
skozi zbirnik, 8-centimetrski izjemno tih
ventilator pa zagotavlja dober pretok zraka
s skoraj neslišnim delovanjem. Priložen je
še ročni uravnalec hitrosti ventilatorja, ki se
pritrdi na zadnji del računalnika. Namenjen
je najzmogljivejšim procesorjem - tako
AMD-jevim kot Intelovim.
Pri vedno bolj energetsko požrešnih
računalniških komponentah je potrebno
poskrbeti, da bo elektrike v sistemu v
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vsakem trenutku dovolj. Z Akasino linijo
visoko zmogljivih neslišnih napajalnikov
z močjo od 300W do 650W bo vsaka
skrb, da bodo komponente podhranjene,
odveč.

Vse kupce, ki jim ni vseeno za zmogljivosti
in izgled njihovega računalnika, v Podjetju
IN.PU.T vabijo, da obiščejo spletno
trgovino na naslovu www.in-put.com ali
pa pokličejo na telefon 02/88 576 61 ali
03/89 131 89. K sodelovanju pa vabijo
tudi trgovce, ki bi jih zanimali ceniki za
nadaljnjo prodajo. Za dodatne informacije
in veleprodajne cenike pošljite e-mail na
prodaja@in-put.com.
(P.R.)

Računalnik mnogi jemljejo že kot del
notranje opreme stanovanja in zato je
pomembno, da na mizi nimamo le dolgočasne škatle umazano bele barve.
Elegantna rešitev za hitro stilsko preobrazbo navadnega ohišja so Akasini PC
Modding kompleti, ki vključujejo vse, kar
potrebujemo za popestritev računalnika
- od neonk, okroglih IDE kablov do izjemno tihih LED ventilatorjev in svetlečih
se SATA kablov. Dobavljivi so v zeleni in
modri barvi.

Piko na i postavlja profesionalno ohišje
Akasa Eclipse-62, ki je namenjeno
vrhunskim sistemom in strežnikom. Na
oko privlačno ohišje iz 1,2 mm debelega
brušenega aluminija bo naši "zverini"
zagotovilo popolno termalno in zvočno
izolacijo, v prostorni notranjosti pa bodo
vrhunske komponente imele dovolj
prostora za učinkovito zračenje. Izjemno
ohišje je na testih priznanih svetovnih
računalniških revij in spletnih strani dobilo
najvišje ocene.
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