PREDSTAVITEV

Računalniško obarvana prestolnica
..Center Ljubljane je dobro založen z manjšimi in večjimi trgovinami, v katerih
lahko kupimo, kar nam srce poželi. No, slednje velja šele leto dni, saj prej
center prestolnice ni »premogel« računalniške trgovine..
V širšem centru Ljubljane smo uporabniki že dalj časa pogrešali
splošno računalniško trgovino, kar pa se je lani spremenilo. Trgovina
ZAK, ki streže potrebam računalničarjev, se namreč nahaja v centru
mesta - na Miklošičevi ulici na številki 36. V njej se bodo dobro
počutili vsi - računalničarji, naključni obiskovalci, turisti in drugi uporabniki, ki so bili do lanskega leta prepuščeni mukotrpnemu iskanju
računalniške trgovine, tudi če so potrebovali le kakšno malenkost.
Odlična lokacija nove trgovine, ki se nahaja blizu avtobusne in železniške postaje ter samega centra, je dober obet za veliko število ljudi,
ki mimo mamljive izložbe hodijo vsak dan. V trgovini ZAK pravijo, da
jim prav ta kritična masa prinaša uspeh in želeno prodajo. Nenazadnje
so z novo trgovino veliko pridobili prav uporabniki, ki se nahajajo v
bližnji okolici centra mesta, saj jim sedaj po računalniško opremo ni
treba hoditi v oddaljena nakupovalna središča na obrobju prestolnice
ter tako izgubljati dragocenega časa. Še posebej zato, ker so cene v
ZAK-ovi trgovini povsem konkurenčne in primerljive z ostalimi računalniškimi trgovci. Med posebnimi ugodnostmi najdemo tudi prodajo na
več obrokov (do 24 mesecev, do 300.000 SIT), tako da sedaj nobena
želja ne ostane neizpolnjena. Postopek odobritve kredita je zaključen
v manj kot 15 minutah, v poštev pa pridejo vse slovenske banke.

imamo kopico različnih tipkovnic in računalniških mišk, pa seveda
tudi zvočnikov. Brez dobrega monitorja, pa naj si gre za CRT ali LCD
zaslon, seveda ne bo šlo. Izbira je bogata, tako da bodo vsake oči
našle svojega favorita.
Trgovina je dodobra založena tudi z ostalimi "drobnarijami", ki jih računalničarji dnevno potrebujemo - zapisljivi CD ter DVD mediji, diskete,
USB ključi, vseh vrst potrošni material za tiskalnike … Poglavje zase
je tudi ponudba brezžičnih omrežnih rešitev, ki so hit tega desetletja.
Pa tudi če potrebujete le mrežni kabel ali kabel za tiskalnik, ste k
ZAK-u prišli na pravi naslov.
Poleg vseh računalniških pripomočkov bomo v trgovini našli tudi
precej strojne in programske opreme za obdelavo videa, za video
nadzor, multimedijsko opremo in še bi lahko naštevali. Poseben
kotiček v trgovini je namenjen izdelkom kot so radiji, mini tranzistorji
ter manjši TV sprejemniki.
Vso opremo lahko pred nakupom v trgovini tudi preizkusimo, prijazno
prodajno osebje pa nam je na voljo za vsa morebitna vprašanja. (P. R.)

Prodajne police v računalniški trgovini na Miklošičevi ulici so polne
najnovejših izdelkov iz sveta računalništva. Tako lahko v trgovini
kupimo več različnih osebnih računalnikov različnih proizvajalcev,
pestra pa je tudi ponudba prenosnikov. Tudi ti so na voljo v vseh
barvnih odtenkih ter velikostih in cenovnih razredih. Kakopak zraven
dobrega računalnika sodijo tudi ustrezne periferne enote - na izbiro
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