PREDSTAVITEV

Začinjeni prenosniki za mrzle dni
..chiliGREEN blagovna znamka prenosnih računalnikov je doživela
temeljito pomladitev modelov..

Avstrijski proizvajalec chiliGREEN že v svojem imenu poudarja
vroče lastnosti svojih namiznih in prenosnih računalnikov ter
spremljajoče prijazne cene. Blagovna znamka chiliGREEN je
nastala novembra 2003 kot nadgradnja dotedanjega 15-letnega
razvoja in poslovanja pod drugimi imeni in blagovnimi znamkami, med katerimi je najbolj znana PROWORX. chiliGREEN-ovi
dobavitelji komponent so priznana imena iz računalniškega
sveta kot so Intel, AMD, ATI, LG, Microsoft, nVIDIA in Western
Digital.
Za vroč konec
tega in pričetek
naslednjega leta
so pripravili precej obširno paleto
novih modelov. Pod
modelsko
onako
chiliGREEN 550V se
predstavljajo trije novi
modeli, ki se razlikujejo
po vgrajenem procesorju
(Intel Celeron M 1.4 GHz ali Intel
Centrino 1.73 GHz), pomnilniku (256 ali 512 MB), trdem disku
(40 do 60 GB) in optičnem zapisovalniku (kombiniran DVD/CDRW pogon ali dvoslojni DVD zapisovalnik). Vse različice serije
550V so opremljene s 15-palčnim LCD prikazovalnikom, modemom, mrežno kartico in vsemi najbolj uporabljenimi vmesniki.
Priložena je tudi kartica za brezžični dostop do lokalnega ali
internet omrežja na vodilu PCMCIA, od programske opreme
pa ne bomo pogrešali niti DVD predvajalnika in CD/DVD zapisovalnika. Serija 550V je namenjena tako podjetjem kot tudi
domačim uporabnikom za vsakodnevno delo. Cene se pričnejo
pri 159.900 SIT.
Nova je tudi serija chiliGREEN
M635/645, ki je odeta v črno
ohišje, skupno vsem predstavnikom te serije pa je 15,4-palčni
LCD zaslon z WXGA ločljivostjo
1.280*800 točk, priložen
PCMCIA vmesnik za brezžični
dostop do omrežja ali interneta, vgrajena grafična
kartica je bodisi
ATI Radeon X700
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PCIE s 128 MB pomnilnika (M635) bodisi Nvidia GeForce 6600
GO s prav tako 128 megazlogi pomnilnika (M645). Prenosnike
te serije poganjajo AMD procesorji (Mobile Sempron 3000+
ali DT Turion 1800+) oziroma Intel Centrino procesorji. Vgrajen
imajo 60 ali 80 GB trdi disk, dvoslojni DVD zapisovalnik, različice M635 pa so opremljene še z TV izhodom in 4-v-1 čitalcem
pomnilniških kartic. Cene serije M635/645 se pričnejo pri
249.900 SIT.
Grafično najzmogljivejša pa je lično
zasnovana nova serija chiliGREEN
M570, saj sta predstavnika te serije
oborožena s 17-plačnim zaslonom
z ločljivostjo 1.440*900 točk ter
vgrajeno "Glare type" tehnologijo
za jasno in kontrastno sliko.
Serijo poganjajo Intelovi
Centrino procesorji s
taktom 1.73 GHz,
serijsko so prenosniki opremljeni
z 512 MB pomnilnika, 80 GB
trdim diskom, gigabitno mrežno kartico
in čitalcem pomnilniških kartic. Na izbiro sta tudi dve grafični
kartici proizvajalca ATI, prva je X700 PCIE s 128 MB pomnilnika, druga pa X800XT PCIE z 256 MB pomnilnika. Cene za to
serijo se pričnejo pri 349.900 SIT.
Novi vroči prenosniki bodo zelo ogreli mrzli konec tega leta, saj
so glede ponujenega za precej ugodno ceno vredni ogleda in
vključitve na nakupovalni seznam ob koncu leta.
(P.R.)
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