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Razmišljajte drugače
..Biostar IDEQ 210P in LEO Smartbook 2600SHX..

Podjetje Chip d.o.o. iz Žalca ne spada med novince v domačem
računalniškem prostoru, saj podjetje obstaja že 14 let, aktivno pa
se s prodajo in popravilom strojne opreme ukvarja več kot 12 let.
Odkar so se preselili v nove prostore, so močno razširili svojo ponudbo in na trg pripeljali dve seriji izredno zanimivih izdelkov.
Njihova ponudba mini PCjev je izjemno zanimiva in
je seveda pritegnila tudi
našo pozornost, saj gre
za računalniške sisteme,
ki so namenjeni uporabi
v prostorih, kjer je pomembna tudi zunanja
podoba računalnika. Saj
ne, da je karkoli narobe
s klasičnimi ohišji, toda
v pisarni kakšnega direktorja ali pa v sejni sobi bo kateri izmed
IDEQ-ov resnično pridodal h kvaliteti in izgledu interierja. Sami
smo si ogledali njihov trenutno najmočnejši sistem IDEQ 210P,
ki je opremljen s procesorjem AMD Athlon64 3400+, 512 MB
pomnilnika DDR400, 160 GB trdim diskom, NEC-ovim dvoslojnim DVD+/-R(W) zapisovalnikom (model 3540),
disketnikom in grafično
kartico Radeon 9600XT
z 256 MB pomnilnika.
Večino teh komponent
lahko najdemo v mnogih
velikih sistemih, bistvo
IDEQ 210P pa je, da vse te
naštete komponente sestavi v majhen sistem, katerega osnova je nabor
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čipov nForce 3. Pogled v notranjost t. i. barebone računalnika
pokaže prefinjeno razporeditev komponent, najbolj zanimiv pa je
brez dvoma hladilni sistem, ki je grajen iz bakrenega hladilnega
telesa, namenjenega odvajanju odvečne toplote z procesorja in
zelo tihega ventilatorja, katerega naloga je sesanje vročega zraka
iz sistema. Skupaj z ventilatorjem na grafični kartici ustvarjata
resnično malo hrupa, saj napajalnik nima svojega ventilatorja.
Preseneča tudi to, da za celoten sistem zadostuje 250W moči,
kar priča o tem, da gre za resnično prefinjen sistem.
Drugi izdelek, na katerega so v Chipu zelo ponosni, je prenosni računalnik iz serije LEO. Gre za zmogljiv prenosnik s klasično zasnovo.
Oosnova je grajena okoli sistemskega nabora Intel 915GME, ki brez
težav obvladuje Intelov procesor Pentium M in zajetnega gigabajt
pomnilnika DDR2, ki prihaja v obliki dveh modulov velikosti 512 MB.
Poleg tega ima prenosnik
vgrajeno grafično kartico
ATI Radeon Mobility X700
s 128 MB pomnilnika,
dvoslojni DVD+/-R(W) zapisovalnik in 80 GB trdega
diska. Kot vsi prenosniki
tudi Smartbook 2600SHX
poseduje V.90 modem,
USB 2.0 vmesnik, TV
izhod, čitalec spominskih
kartic, ne manjka niti
gigabitna mrežna kartica.
Vse, kar temu prenosniku s
15-palčnim zaslonom SXGA
manjka, je brezžična mrežna kartica, kar bi pomenilo, da se lahko
označuje z oznako Centrino, a na srečo lahko za doplačilo kupimo
tudi Intelovo brezžično vgradno kartico 2200BG.
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