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PREDSTAVITEV

Intenso Viddy

Post-it listki prihodnosti
..Je vaš hladilnik poln nepreglednih Post-it listkov, preko katerih partnerjem, cimrom ali družini sporočate razna sporočilca, sebi pa
nakupovalne sezname? Ste že slišali za Viddy?..

ko Viddy dejansko deluje, je na voljo na uradni
spletni strani proizvajalca (http://www.intenso.de)

O podjetju Inteso

Listki so včeraj...
Sicer je nekaj romantike v puščanju pisnih sporočilc družini, partnerju ali cimrom, s katerimi živimo, a roko na srce, samolepilni listki ali še slabše kombinacija z magnetki, so zelo »včeraj«. Da
o samem izgledu in času, ki nam ga dnevno odvzame, niti ne govorimo. Kako se tej stvari streže danes? Kako najhitreje in najbolj učinkovito
prenašati sporočila doma in na poti?

Viddy je danes!
Rešitev nosi ime Viddy. Viddy Video Massenger
podjetja Intenso bo kos vsem zgoraj naštetim
težavam. Gre za majhno napravo s 4,5 centime-

VIDDY - VIDEO MESSENGER:
•
•
•
•
•

»

Hitro ustvarimo video sporočila
Neposredno predvajanje
Integrirana kamera
Magnetna hrbtna stran
Shranimo lahko eno sporočilo (30 sekund
videa z zvokom)
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Računalniške novice

trov (1,8 inča) velikim TFT zaslonom, ki jo lahko
brez težav spravite v žep. Njen glavni namen je
enostavno in hitro snemanje video in zvočnih
sporočil sebi ali osebi, kateri je namenjeno, da
sporočilo najde (podobno kot pri sistemu listkov). Preprosto vključimo napravo in posnamemo sporočilo, z njo pa bomo pustili svoja video
sporočila kjerkoli in kadarkoli.
LED lučka opozarja na nova sporočila, zaradi
magnetne hrbtne strani pa bo nameščanje na
kovinske predmete, kot je denimo domači hladilnik, preprosto. Nanj lahko shranimo eno 30
sekund dolgo video sporočilo z zvočnim zapisom, ki ga po želji prenesemo še na osebni računalnik. To bo za hitra sporočanja čisto dovolj, saj
morajo biti takšni napotki kratki in jedrnati –
nihče nima časa ali volje brati oziroma gledati
dolgih sporočil.
Osebna A/V sporočila lahko preprosto delimo tudi
preko e-pošte, le povežemo Viddy z računalnikom
in izberemo »Pošlji sporočilo!«. Sporočila lahko tudi naložimo kar na priljubljen spletni video kanal
YouTube in podobne spletne aplikacije. Video, ka-

Intenso si je že od samega začetka prizadeval
biti vodilna znamka v svetu optičnih medijev.
Zato poleg nenehne skrbi za brezhibno kakovost medijev posveča veliko pozornosti sistemom shranjevanja in embalaži medijev. Intenso
je bila prva blagovna znamka, ki je začela tržiti
svoje izdelke v danes najpopularnejših “cakebox” pakiranjih po 25/50/100 in 150 kosov. Da bi
zagotovili najnovejše tehnologije, je vse osebje
Intensa posvečeno inovacijam. Tudi to je razlog,
da lahko danes kupite medije Intenso v edinstveni »Kickout« embalaži izdelani v Nemčiji, ki
ponuja najvišjo varnost vašim medijem.
Laboratorijska preizkuševalna oprema Intenso, s
katero nenehno izvajajo testiranja lastnih proizvodov, predstavlja vrhunec tehnike in ohranja
najvišje standarde njihovih izdelkov.
Nenehen razvoj in predanost njihove nadarjene
in dinamične ekipe z občutkom za nove tehnologije sta omogočila, da predstavlja danes Intenso na trgu Evrope sinonim za kakovost vseh
vrst medijev za shranjevanje podatkov. Poleg
predstavljenega inovativnega sistema za hitra
video sporočila (VIDDY) v njihovem programu
najdemo še MP3 in MP4 predvajalnike, USB
ključke, spominske kartice in digitalne foto
okvirje.

Dosegljivost?
Seveda, Viddy Video massenger je na voljo v
Sloveniji in je lahko tudi zanimivo darilo v času,
ko zmanjkuje inovativnih idej. Kupimo ga lahko
pri podjetju RAM2 (www.ram2.si).
(P.R.)
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