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INSYS W9860CU 3D

Prenosna navidezna realnost?
..Navidezna resničnost že od samega začetka informacijske revolucije bega človeštvo in njegovo prikrito željo po fantastičnem. Če bi nas
pred desetimi leti nekdo vprašal po prihodnosti, bi verjetno razmišljali o letečih avtomobilih in čisti energiji..

katerih bodo barve še živahnejše, slika pa bolj
globoka in realistična.
Ekonomičnost ne pomeni manjše performance
INSYS W9860CU 3D uživa polno moč grafike in
procesorja, ne glede na njegovo pametno upravljanje z razpoložljivimi viri. Mnogo tehnologij, kot
so NVIDIA HybridPower, Intel SpeedStep, Intel Turbo Boost, učinkovit 3D zaslon, zmogljiva baterija,
se namreč zavezuje tako k maksimalnemu
povečanju avtonomije delovanja kot tudi k najvišji
učinkovitosti tega zmogljivega 3D prenosnika.

Poseben pečat

Tam seveda še nismo. Avtomobili še vedno »ničkaj-čisto« zastrupljajo planet, a vendar se nam
nasmiha že dolga desetletja razvita tehnologija,
ki zadnje mesece končno pronica tudi v vsakdane fantastike željnih končnih uporabnikov.
Čeprav možnosti 3D predvajanja in gledanja slike
ali niza slik (film) nikakor ni nova, saj sega v leto
1950 (nekateri celo omenjajo leto 1890 - Wikipedia), je pravi razcvet doživela šele letos, predvsem
v luči deset let nastajajočega filmskega spektakla
Avatar ter pravkar odvijajoče se nogometne evforije. To je v kombinaciji s prvimi prenosi 3D vsebin preko TV sprejemnikov in pravim razcvetom
3D hollywoodske filmske industrije, kakopak,
dregnilo tudi igričarsko industrijo. Edina logična
posledica so 3D prenosniki, ki so jim cene že do
dosegljivih, tehnologija pa je razvita do mere,
kjer uporabnika dejansko več ne boli glava ob
pretiranem gledanju (vsaj večine ne).
V nadaljevanju si oglejmo zanimivega proizvajalca iz sončne dežele Portugalske - INSYS.

INSYS W9860CU 3D
Serija W9860CU je opremljena z intelovo platformo i7 in učinkovito grafiko NVIDIA GTX
285m, 15,6-inčnim in 120-megaherčnim 3D
zaslonom HD globine ter danes že obvezno
HDMI povezljivostjo.

Elegantna oblika in 3D funkcionalnost
INSYS W9860CU 3D predstavlja nov mejnik v
prenosnem 3D igranju iger ter predvajanju
HD filmov. Enostaven, a vendar napreden viwww.racunalniske-novice.com

dez ustvarjajo malenkosti, kot je stransko »onoff« stikalo, na dotik občutljivi gumbi ter
premišljen naslon za roke.

INSYS W9870CU 3D uspešno implementira tudi
večtočkovni »touch pad«, ki je v novem Microsoftovem operacijskem sistemu Windows 7, že
podprt. Večtočkovnost pomeni predvsem
hitrejšo navigacijo ter napredno uporabo funkcij
kot je zoom in/out.

Moč

Ste že 3D?

INSYS W9860CU 3D je opremljen z varčno mobilno Intel Core i7 (720QM) procesorsko sredico, ki
zagotavlja edinstveno in revolucionarno delovanje še tako zahtevnih aplikacij ali iger. Procesorska tehnologija Intel Turbo Boost in Intel HyperThreading dodeljuje aplikacijam največjo moč
takrat, ko je ta potrebna, hkrati pa zagotavlja dobro upravljanje porabe virov, kar napredneža naredi še učinkovitejšega in zelenega.
4 GB DD3 spominske moči bo v navezavi z
320-gigabajtnim SATA trdim diskom, ki teče
na hitrih 7200 obratih, povsem dovolj tudi za
napredne uporabnike.

Da, poleg vsega naštetega je moč sliko na
novincu spremljati tudi v 3D načinu, seveda
v kombinaciji s priloženimi namenskimi očali.
3D sliki se seveda poda še 3D prostorski
zvok, kar doživetje zares preseli v tretjo dimenzijo, ki meji na fantastiko.
Kje ga je moč dobiti v Sloveniji? Na www.svetnakupov.com poznajo odgovor, kjer najdemo
tudi ostale zanimive izdelke proizvajalca INSYS,
pa tudi ostalih. Ste že 3D? Čas je zdaj!
(P.R.)

Hitra NVIDIA
Kaj ločuje INSYS W9860CU 3D prenosnik od
konkurence? Ena ločnica je zagotovo hitra grafika NVIDIA GeForce GTX 285m.
Ta pripada najnovejši generaciji grafike z impresivnimi vizualnimi učinki ter ultra-realistično
NVIDIA PhysX tehnologijo, ki omogoča nov razred učinkov in interakcije v igrah, polnih eksplozij in simulacij vode. Poleg iger je omenjena
generacija grafičnih kartic zaradi tehnologije
NVIDIA CUDA, idealna tudi za predvajanje HD
video posnetkov z impresivno hitrostjo.
NVIDIA PureVideo HD tehnologija poskrbi še za
nemoteno uživanje v Blu-ray filmih, s pomočjo
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