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Prenosne novosti pri "Geriju"
..Na področju prenosnega računalništva se je na slovenskem trgu
zgodila pozitivna popestritev. Sony Vaio je v podjetje Geri Computer
prispel z novo kolekcijo prenosnikov po norih cenah..
Na področju prenosnega računalništva se je na slovenskem
trgu zgodila pozitivna popestritev. Sony Vaio je v podjetje Geri
Computer prispel z novo kolekcijo prenosnikov po norih cenah.
Na voljo so serije prenosnikov A, B, FS, FSX in T. Izdelki imajo
splošno dveletno garancijsko dobo, ki jo je moč še podaljšati na
3 ali 4 leta, seveda proti doplačilu. Kot posebnost so pri omenjenem podjetju uvedli t. i. Sony zlati garancijski prodajni servis,
kar se pri določenih modelih odraža kot brezplačno podaljšanje
garancije na 3 leta.
V akcijski ponudbi pri podjetju Geri Computer d.n.o.
je trenutno kar 7 modelov,
nekatere med njimi smo si
ogledali tudi mi. Najmanjši
med njimi je opremljen z
11,1-palčnim zaslonom,
ohišjem iz kar-

bonskih vlaken in tehta
1,27 kg. Izdelava je na najvišjem nivoju - kvaliteto lahko vidimo in
občutimo. V notranjosti prenosnika ima svoje delovno okolje nizkonapetostni Intel Pentium M 1.2 Ghz ULV processor (Centrino
platforma), družbo pa mu dela še 512 MB DDR pomnilnika ter
DVD zapisovalnik. Cena v promocijskem obdobju znaša 499.900
SIT z vštetim DDV.

M 1.73 GHz, pomnilnika je
512 MB, snovalci so mu dodali še 80 GB trdi diska ter GF
FX 6400 grafični pospeševalec.
Seveda ne manjka niti dvoslojni
DVD zapisovalnik ter kopica priključkov kot so USB 2.0, FireWire,
WLAN B+G ter IR. Naročite ga lahko za 359.900 SIT (z DDV).
Ostali novi modeli so opisani na spletni strani www.notesniki.si,
kjer najdemo eno najbolj obsežnih ponudb notesnikov v Sloveniji.
Nova usluga, ki je na voljo slovenskemu trgu, pa je naročilo
kateregakoli prenosnika proizvajalcev Toshiba in Sony. Odlična
novice za zainteresirane kupce, ki si želijo točno določenega
malčka. Na voljo je torej preko 90 prenosnikov, aktualnih modelov omenjenih proizvajalcev. Dobavni roki za takšna naročila se
gibljejo med 10 in 15 delovnimi dnevi! Modeli, ki so objavljeni na
spletnih straneh www.notesniki.si in www.gericomp-slo.com, so
po večini izdobavljivi iz zaloge ali v zelo kratkem času. Seveda
k prenosniku sodi tudi kvalitetna torbica ter kak uporaben pripomoček za efektivno delo, zato so pri "Geriju" popestrili kolekcijo
torbic za prenosnike. Na voljo so modeli proizvajalcev Samsonite,
Ghepard, Dicota ter originalna dodatna oprema Sony in Toshiba,
skupaj več kot 100 različnih modelov, ki so dobavljivi v 3 do 10
dneh. Za informacije in naročila so vam v podjetju Geri Computer
na voljo na telefonski številki 02/48 00 222.
(P.R.)

Naslednji model, ki je sicer malce težji, a vsebuje tudi "pravi" 3D
grafični pospeševalnik, nosi oznako FS 350. Diagonala zaslona
pri tem modelu meri 13,3 palca. V drobovju najdemo Intel Pentium
M 1.6 GHz procesor, 512 MB DDR pomnilnika, 60 GB disk ter
dvoslojni DVD zapisovalnik. Za poganjanje iger in multimedijskih
vsebin poskrbi Nvidia Geforce 6200 s 128 MB DDR lastnega
pomnilnika. Sony s tem modelom oblikovno nagovarja predvsem
mlajše kupce, ki znajo ceniti kvaliteto in dizajn! Opisani prenosnik
lahko odnesete s seboj že za 399.900 SIT (cena vključuje DDV).
Najslajše smo seveda prihranili za konec. Sony Vaio FS 315M je
notesnik, ki se ga ne bi sramoval niti Bill Gates. Opremljen s 15,4palčnim WSXGA X-black zaslonom druge generacije (kristalno
čiste barve) postavlja nova merila na področju prenosnega računalništva. Slika je izjemno kontrastna, odzivni časi pa so dovolj hitri
za tekoče igranje najnovejših iger. V osrčju tiktaka Intel Pentium
www.racunalniske-novice.com

Geri Computer d.n.o.
Cesta XIV. divizije 37, 2000 Maribor
tel.: 02/ 48 00 222, faks: 02/ 48 00 223
www.notesniki.si • www.gericomp-slo.com
Ra~unalni{ke novice

37

