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PREDSTAVITEV

Hyundai Smartbook 901

Prenosni Hyundai?
..Ste se že navadili na mobilen vsakdan? Računalnika namreč ne moremo vedno prenašati s sabo, kar pa ni res, kolikor si lastimo praktično
nujnost sodobne dosegljivosti – netbook..

Zakaj Netbook?
Neverjetno, kako zelo smo postali odvisni od e-pošte, hitrega spletnega
dostopa, varnega in hitrega pretoka informacij ter podatkov. Že res, da
lahko vse to fino in udobno počnemo doma. Kaj pa, kadar smo na poti?
Kaj pa, če smo vedno na poti? Pametni mobilniki so odlična rešitev, ki pa
žal (še) ne izpolnjujejo tistega udobja, zaradi katerega bi postali osebni
računalniki balast tehnološkega napredka.
Očitno vrzel med potrebami sodobnega zahodnjaka ter razpoložljivo tehnologijo nedvoumno predstavljajo Netbooki, ki bi jih lahko označili kot
nekakšne hibride med prenosniki in pametnimi telefoni. Mnoge svetovno
zane in priznane analitske hiše jim še naprej obljubljajo svetlo prihodnost,
predvsem na račun ogromne avtonomije ter “lahkotnosti” prenašanja
naprave. Skeptikom, ki pravkar odmahujete z roko predlagamo, da najprej
preskusite in nato sodite.
Kot je to res za sleherno relacijo nakup-prodaja, je tudi na področju netbookov precejšna izbira proizvajalcev. Poglejmo si enega, za katerega
morda niti pomislili ne bi, da to je.

Hyundai Smartbook 901
Hyundai, ena vodilnih svetovnih znamk visoke tehnologije, s ponosom
predstavlja novo linijo izdelkov netbook, imenovana SMART BOOK.
Dobavljiv v več barvah in s tehničnimi karakteristikami ob boku konkurenci, se ta majhen prenosnik prilagodi njegovi uporabi - tako delovni kot
domači. Zaradi poudarka na dizajnu ter prenosljivosti je primeren tudi za
nežnejši spol in mlajše.
Ker je novinec poleg vsega ugoden, je primeren kot darilo, za tiste, ki si
želijo biti vedno dosegljivi z internetno podporo, za vse, ki si ga želijo imeti vedno s sabo kar v torbici. S svojo težo, ki komajda preseže 1kg, ga imamo lahko namreč vedno pri roki.

Kadarkoli in kjerkoli!
Elegantna linija v več barvah - črna, bela, rdeča, roza in modra - naredi izdelek
zelo modno dovršen in eleganten. S svojim majhnim 10,1’’ (25,7-cm) ekranom,
je prenosljiv praktično ves čas, saj ga lahko nosimo v torbi na delo, v šolo ter
povsod, kjer lahko dostopamo do interneta in brskamo po naših najljubših
straneh ali pa si dopisujemo preko e-pošte z najdražjimi kadarkoli in kjerkoli.
www.racunalniske-novice.com

Hyundai Smartbook 901
Tehnični podatki:	 
Zaslon: LCD 10,1’’ SWGA
Resolucija: 1024 x 600
CPU: Intel Atom N270 1,60GHz
Spomin (MAX): 1GB podpira DDR2 400/533/667MHz
VGA: Mobile Intel 945 Express Chipset
HDD: WD 160GB Sata 8MB cache
Povezave: Bluetooth, LAN 10/100 Mb/s, Wireless LAN; IEEE 802.11 b/g,
3G Modul 3G WCDMA (samo črni model)
WebCam: 1.3M pixel,
Priključki: 3 x USB 2.0, 1 x VGA izhod za ekran, 1 x SD/MMC/MS-Pro
card reza, 1 x LAN, 1 x PCI Express, 1 x Avdio Jack, 1 x Headphone Jack,
Kensington Lock
Operacijski sistem: Windows XP Home Edition Angleski
Baterija: 6 celična 4400mAh (samo črni model)
Dimenzije: 253 x 188 x 28,1mm;
Teža: 1,1kg

Z integrirano spletno kamero se lahko preko videokonference s prijatelji in
družino počutimo bližje kot kdajkoli.
Če pogledamo karakteristike, lahko pohvalimo sposobnosti, ki jih SMART
BOOK ponuja. Varčen 1,6-GHz procesor Intel Atom N270 bo v navezavi s 1
GB spomina in 160 GB prostora na trdem disku poskrbel za nemoteno in
hitro delo, tako v sluzbi kot doma. Zaslon bo prikazal celotne spletne strani, saj slike prikazuje v ločljivosti 1024 x 600 slikovnih točk.
Ne glede na “majhnost” naprave se lahko Hyundai 901 pohvali s kar tremi
USB vhodi, VGA izhodom, PCI Express, čitalcem kartic, Wi-Fi in Bluetooth
povezljivostjo ter klasičnim LAN vmesnikom.
Močnejša “črna” različica poleg naštetega vsebuje še šestcelično baterijo
za še daljše delovanje in najnovejši modul 3G, s katerim bomo popolnoma izkoristili možnosti brezzične povezave HSDPA/UMTS. SIM kartico preprosto iz telefona vstavimo v namensko režo in že smo “on-line”.
Če razmišljate sodobno, razmišljate tudi o netbooku. Kolikor je Hyundai
901 prava izbira tudi za vas, se nemudoma obrnite na podjetje Orfik, d. o. o.
(www.orfik.com), kjer vam bodo z veseljem pomagali. 
(P.R.)
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Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
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