PREDSTAVITEV

Vaš prenosnik ne more več brez …
..obiskali smo podjetje Digital Data Communications
in nabrali darila za prijatelje..

Podjetje Digital Data Communications poznamo predvsem po
znamki mrežne opreme LevelOne, tokrat pa smo izbirali predvsem na Equipovih policah. Vas zanima, katera darila smo nabrali
za naše prijatelje, ki si vsakodnevni kruh služijo z istim orodjem
- prenosnim računalnikom?

Podatki pri roki
Zunanje ohišje za trdi disk na USB 2.0
vodilu - 2,5-palčno, ki ne potrebuje
napajanja in 3,5-palčno. Za varnostno
arhiviranje dokumentov, za prenos večjih količin podatkov …

Dodatni USB vmesniki
USB razdelilnik ter dodatni
USB in FireWire vmesniki
na PCMCIA kartici so
zelo iskana razširitev za
prenekaterega lastnika
prenosnega računalnika
- ker jih vedno zmanjka
ob nepravem času na
nepravem mestu.

Najsodobnejša miška
Bralnik pomnilniških kartic
Čitalnik in zapisovalnik za vse vrste pomnilniških kartic. Oznaka
28-v-1 pomeni, da prebere in zna pisati na kar 28 različnih vrst
pomnilniških medijev in kartic - svojevrstni rekorder v
svoji kategoriji. Dandanes vsak fotoaparat, diktafon, mobilnik
in drugi nujno potrebni
pripomočki na terenu uporablja različne pomnilniške
kartice. S tem darimo ne
morete zgrešiti.

Modrozoba seksi miška z ali brez
modrozobega USB vmesnika
- modro je uporabljati
modrozobo miš. Tudi
sicer se nova miška
poslužuje najnovejših
tehnologij in bo zvesto
sledila vsem vašim premikom.

Brezžične rešitve
Infrardeča povezava
IrDA USB 2.0 vmesnik - mnogo današnjih
mobilnikov še ne premore modrozobega (op. Bluetooth) vmesnika.
IrDA vmesnik zato predstavlja
preprost način za povezavo mobilnika s klasičnim ali prenosnim
računalnikom, s katerim urejamo
množico kontaktov, koledar …

Brezžične predstavitve
Equipov brezžični predstavitveni
daljinec 3-v-1 lahko služi kot brezžična miška, laserski kazalnik
in daljinski upravljalnik za predstavitve, ki s tem pripomočkom
postanejo bolj dinamične. Ubijte
tri muhe na en mah.
www.racunalniske-novice.com

Brezžični komplet "vse v
enem" 11g je sestavljen iz
brezžične kartice, dostopne
točke in usmerjevalnika. Pravi
švicarski nožek, ki bi moral biti
parkiran v sleherni torbi s prenosnikom. Za doseganje visokih hitrosti
prenosov sedaj ne potrebujete več kabla.
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