PREDSTAVITEV

Obdarite in boste obdarjeni
..obiskali smo podjetje Anni in nabrali nekaj daril zase.
Predvsem zase in nekaj malega za druge..

Podjetje Anni iz Trzina je te dni založeno z zelo zanimivimi artikli.
Izbirali smo izdelke, s katerimi bi posodobili naš domači kino
in domačo pisarno. Pa poglejmo, kaj bi (smo) si mi privoščili za
letošnja darila.
Nekako se ne moremo
odločiti med LCD TVjem in plazmatskim
prikazovalnikom. Gericom
ponuja
dva
odlična
modela, GTV 2702 je 27palčni LCD-TV z dvema
TV-tunerjema (sočasno
spremljanje dveh kanalov)
in ceno 179.900 SIT, GTV25TV pa je 42-palčni (z diagonalo
spoštljivih 106 cm) plazmatski prikazovalnik s ceno 299.900
SIT. Kateregakoli bi že izbrali, ne bi zgrešili. Naj odloči debelina
denarnice. Zelo priporočamo.
K novim prikazovalnikom
seveda sodijo večpredstavni
predvajalnik in dobri zvočniki. Ena najzanimivejših izbir je CMX300.
Gre za vsestranski DVD/DivX predvajalnik s ceno 13.990 SIT.
Skupaj z njim pa priporočamo
5.1 zvočniški sistem z daljinskim
upravljalnikom Jazz j9938.
Komplet
predvajalnika
ter
zvočnikov stane vsega 39.990
SIT, kombinacija, ki jo bomo
glede na ugodno ceno le stežka
presegli.
Za ovekovečenje novoletnih in ponovoletnih doživetij je digitalni
fotoaparat nezgrešljivo darilo. Priporočamo Samsung Digimax i50 z
MP3 predvajalnikom v rdeči, črni ali srebrni barvi. Žepni aparat je pravi
hibrid, saj v ličnem ohišju iz aluminija skriva CCD senzor z ločljivostjo
5 milijonov točk, inženirji pa so mu namenili
optiko,
ki je sposobna ljudi in predmete približati do
3x. Slike, video posnetki (aparat jih zajema
z VGA ločljivostjo in 30 sličicami na
sekundo) ter glasbene datoteke
se shranjujejo na SD ali MMC
pomnilniških karticah. Velik
in pregleden LCD zaslon ter
relativno dolga avtonomija vgrajene
baterije sta le še piki na i. Omenimo še
prijazno ceno - vsega 69.990 SIT
bomo odšteli zanj.
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Ra~unalni{ke novice

Za resno pisarniško delo potrebujemo resno orodje. Prenosni
računalnik ChiliGreen M550V-C (184.900 SIT)
je več kot primerno darilo za samo-obdaritev.
Prenosnik je opremljen z varčnim Intel Celeron
M procesorjem z delovnim taktom 1,4 GHz ter
512 MB pomnilnika. Podatke shranjuje bodisi
na 60-GB trdi disk ali pa na optične medije,
ki jih zapisuje kombiniran CD-RW/DVD
pogon. Integrirana grafična rešitev s 64
megazlogi pomnilnika slike prikazuje
na 15-palčnem LCD zaslonu.
Mobilna pisarno pa lahko predstavlja že
dovolj velik USB pomnilnik. Priporočamo
ogled modela TakeMS 512MB ECO s
5-letno garancijo, ki za dobrih 10.000
SIT predstavlja dobro izbiro. Za slabih
20 tisočakov pa si lahko podarite
nadgradnjo, ki je poleg pomnilnika nudi
še vgrajen MP3 predvajalnik in diktafon.
Podjetje ANNI iz Trzina pa je tudi uvoznik in distributer
računalniških monitorjev AOC, Lengin, ADI ter
Neovo - pestra izbira LCD monitorjev s kristalno
čisto sliko sicer ne govori v prid lahki odločitvi, a
se vsaj ne moremo pritožiti, da nismo imeli izbire.
Na voljo namreč imamo številne možnosti glede
diagonale zaslona, vgrajene elektronike, pri
nekaterih znamkah lahko celo izbiramo, ali bo naš
LCD monitor imel na dotik občutljivo površino!
Ob tej priložnosti vam podjetje ANNI vošči vesele božične praznike
in srečno ter uspešno 2006. 
(P.R.)
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