PREDSTAVITEV

Inovativne TV kartice in vroče miške
..Pri napravi Sedna Cardbus TV Tuner gre za zanimivo kombinacijo naprave
za zajem videa in klasične TV kartice, ki bo razveselila vse lastnike prenosnih
računalnikov, saj se z računalnikom sporazumeva preko PCMCIA vmesnika..
V predstavitvi podjetja Techtrade si bomo
ogledali nekaj zanimivih izdelkov iz njihove
ponudbe, ki nam znajo priti prav v prihajajočih mesecih. Tokrat bomo podrobneje
spoznali nekaj izdelkov iz prodajnega
programa podjetij Sedna Computers in
Intracom.

Sedna Cardbus TV Tuner
Pri napravi Sedna Cardbus TV Tuner gre
za zanimivo kombinacijo naprave za zajem
videa in klasične TV kartice, ki bo razveselila vse lastnike prenosnih računalnikov,
saj se z računalnikom sporazumeva preko
PCMCIA vmesnika. Philipsov čip skrbi
za kvaliteten prikaz slike do ločljivosti
720*576 točk (PAL standard) ter podpira
standarde zapisa AVU, MPEG4, MPEG2
in MPEG1. Na voljo nam je iskanje in
shranjevanje do 125 programov, teletekst, zajemanje videa in še bi lahko naštevali. Poleg vsega naštetega pa dobimo
v paketu tudi daljinski upravljalnik, ki lepo
zaokroži celoten komplet.

St Lab TV Box
Podobno napravico - tokrat zunanjo in na
USB vodilu, nam ponujajo tudi pri podjetju
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ST Lab. Naprava, s polnim imenom USB
2.0 TV/AV Capture Box with FM Radio,
nam ponuja do 125 kanalov za shranjevanje programov, vhode RCA, S-Video,
Line in, 16-kanalni TV Wall, shranjevanje
slik, snemanje v formatih AVI, MPEG1,
MPEG2, MPEG4 in Hi-MPEG2, vgrajen
pa je tudi radijski sprejemnik. Poleg vsega
naštetega dobimo v paketu tudi daljinski
upravljalnik.

Optical Mini Mouse
Prav tako je prenosnim računalnikom namenjena tudi naslednja miška, in sicer Optical
Mini Mouse. Gre za miniaturno optično miško,
ki je dobavljiva v srebrno-rdeči, srebrno-črni
in srebrno-modri kombinaciji. Optični senzor
z ločljivostjo 800 dpi je zanesljiv in natančen,
saj skenira podlago 1.500-krat v sekundi.
Nekoliko izboljšana različica miške Optical
Mini mouse vsebuje tudi zložljiv kabel.

Lighted Optical
Mini Mouse

USB Flex Light
Za konec pa si oglejmo še nekaj izdelkov
podjetja Intracom. USB Flex Light je zanimiva pogruntavščina. Gre za enostavno,
poceni in prilagodljivo lučko za osvetlitev
tipkovnice prenosnika, ki jo priključimo
na USB vodilo. Delo v temi ali mraku
bo odslej bistveno lažje, ne da bi motili
okolico.

Za mlade po srcu in računalniške
zanesenjake pa je na voljo
tudi osvetljena različica
miške Lighted Optical
Mini Mouse z zložljivim
kablom, ki se navije v
samo miško (dolžina 76 cm).
Vse zgoraj omenjene izdelke lahko kupimo
pri podjetju Techtrade iz Trzina, pregled
njihove bogate ponudbe pa si lahko ogledamo v njihovih trgovinah ali na spletni strani
podjetja www.techtrade.si.
(P.R.)

Avgust 2005

