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Prenosniki na kupu
..Pri trgovskem podjetju Kotar, d.o.o., iz Ljubljane so svojim
strankam ponudili največjo izbiro prenosnih računalnikov
v Sloveniji. Sedaj je izbira »pravega« prenosnika bistveno
olajšana, saj nam ni treba pristati na več kompromisov..
Prenosni računalniki po prodaji že lovijo osebne računalnike, v nekaterih državah jih celo prekašajo. Razlogov za takšno stanje ne
gre iskati zgolj v razvitosti posameznih držav, ampak je treba gledati
širše. Današnja dinamična in digitalna družba namreč vse bolj opušča
tradicionalne navade, pojavljajo se novi trendi. V ospredje stopajo
mobilnost, prilagodljivost, praktičnost, hitrost in drugi pojmi, ki jih
dandanašnji zasledimo na vsakem koraku. Vse skupaj se jasno kaže
tudi pri tehnologiji. Uporabniki ne potrebujejo več "okornih škatel",
ampak zahtevajo priročne in uporabne naprave manjših dimenzij,
nizke teže in obenem primerljivih zmogljivosti. Medtem ko nekaterim
za vsa opravila zadostujeta že mobilni telefon ali dlančnik, spet drugi
potrebujejo zmogljive prenosne računalnike, primerljive z njihovimi
namiznimi brati. Veliko zanimivih modelov smo tokrat našli pri Kotarju.

Servis prenosnikov
V servisu trgovine Kotar so pravi strokovnjaki za popravilo
prenosnikov. Večletne izkušnje njihovih serviserjev ter številni
popravljeni prenosniki vseh blagovnih znamk in proizvajalcev
govorijo njim v prid. Zato nikar ne obupajte že na začetku,
marsikaj se da popraviti. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj
najpogostejših okvar, s katerimi se Kotarjevi inženirji uspešno
spopadajo. Uspešni so pri reševanju podatkov iz okvarjenih
trdih diskov, lotijo pa se tudi samega tiskanega vezja matične
plošče (notesniki imajo pač vse integrirano) in menjave čipov,
če je to potrebno. Po vodeni statistiki se pri starejših prenosnih
računalnikih največ napak pojavi na osnovni elektroniki in napajalnikih, kar je po svoje tudi logično. Z leti se spoji zrahljajo, pa
tudi številni priklopi in odklopi z vira napajanja pustijo posledice
(kontakti, stiki). Če k temu dodamo še pomanjkljivo ravnanje z
baterijo, so težave na dlani. Popravila elektronike in raznih adapterjev so tako pri Kotarju na dnevnem redu. Tudi če vam nagaja
LCD zaslon, se najde kopica rešitev.
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Podjetje, ki se lahko pohvali z več kot 40-letno tradicijo, se je namreč
odločilo, da pod eno streho ponudi največjo izbiro prenosnikov vseh
blagovnih znamk. Tako lahko izbirate med prenosniki proizvajalcev
Toshiba, Sony, Acer, IBM/Lenovo, Solo Note, Gericom, Siemens,
HP, Twinhead, če naštejemo samo najbolj priljubljene. Na izbiro je
več deset različnih modelov, od najmanjših in najlažjih, do večjih
in težjih prenosnikov. Ultra prenosni razredi prenosnikov namreč
premorejo 10- do 12-palčne zaslone, v "klasično kategorijo" se
uvrščajo številni prenosniki s 14- ali 15-palčnimi zasloni, notesniki,
ki stremijo po nadomestilu namiznih računalnikov pa premorejo 17in večpalčne zaslone. Glede opremljenosti prenosnikov ni zadreg
- vsi so krojeni po zadnji modi, ki narekuje zmogljive in hkrati varčne
procesorje ter celo kopico povezljivostnih možnosti kot so modemi
in infrardeče ter omrežne povezave, dražji modeli pa premorejo
tudi brezžične povezave kot sta WLAN ter Blutooth. Pri večini
modelov lahko sami izberemo, kolikšna bo kapaciteta vgrajenega
trdega diska, koliko delovnega pomnilnika
potrebujemo ter ali bo ploščke vrtel DVD
zapisovalnik ali pa se bomo zadovoljili s
kombiniranim DVD/CD-RW pogonom.
Možnosti je ogromno, pri izbiri pravšnjih
pa so nam v veliko pomoč prodajalci. Pri
Kotarju boste zagotovo našli prenosnik
po lastnem okusu - izbira je res
ogromna - omejeni pa ste le
z domišljijo in debelino
denarnice.
V podjetju Kotar pa vam prenosnika
ne bodo le prodali - zanj bodo poskrbeli tudi s
kvalitetnim servisom, v primeru, da bi imeli s svojim mlinčkom težave
ali pa bi ga pri delu poškodovali (več v okvirju).
(P.R.)
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