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Table PC MG8003

Android 2.2 tablični računalnik
..Tablični računalniki so »in«, zadnje čase vsi govorimo le še o njih. Podobno smo lani pisali o netbookih, a vendar je razlika..

Zakaj bi tablico sploh imel?
Zakaj bi sploh tablico imeli? Ker je dovolj majhna za
današnji mobilni trend življenja, hkrati pa dovolj velika za intuitivno in praktično uporabo. Ker lahko na
njej odlično brskamo po spletu, prebiramo e-knjige, predvajamo glasbo in ker jo imajo tudi drugi!
Na dotik občutljive naprave nasploh doživljajo
preboj oziroma lahko rečemo, da je ta tehnologija postala standard mobilnim, pa tudi ostalim,
napravam. Zloglasni iPad je (kot tudi ostali
Apple izdelki) postavil nove smernice razvoja
zabavnih tehnologij, danes pa si oglejmo dostopnejši, a zaradi tega nič manj zmogljivi tablični
računalnik, Table PC MG8003.

Kaj zmore Table PC MG8003
Zadnje čase je veliko govora o nadpovprečno
zmogljivem mobilnem operacijskem sistemu
Android 2.2 (Froyo), predvsem zaradi hitrejšega
delovanja samega sistema in posledično poganjanja namenskih aplikacij, kar je bistvo mobilnih naprav – hitro in na vsakem koraku. Table PC
MG8003 je opremljen s slednjim.
Na 20,3-centimetrskem (8«) zaslonu bomo brez
težav predvajali FullHD (1080p PMP) YouTube vsebine, do katerih bomo v navzočnosti brezžičnega
omrežja dostopali zaradi vgrajene Wi-Fi tehnolo-

gije, standarda 802.11a/g. Ločljivost ekrana sicer
znaša 800 x 600 slikovnih točk, dodatna zanimivost pa je na dotik občutljiv zaslon, ki podpira dva
dotika, kar znatno pohitri oziroma olajša naše delo. Hitrost seveda zagotavlja tudi gigaherčni procesor v navezavi s 512 megabajti DDR2 pomnilnika, kar bo za vsakodnevno rabo povsem dovolj.
Prostora za hrambo podatkov je dva gigabajta, z
razširitvijo preko SD spominske kartice pa je
možna nadgradnja vse do 32 GB. Vgrajena zvoč-

na kartica, mikrofon in zvočnik bosta kot nalašč
za snemanje in predvajanje multimedijskih posnetkov, predvajanje filmov, opravljanje VoIP klicev in še bi lahko naštevali.
4000 mAh baterija zagotavlja avtonomijo oziroma delovanje naprave brez napajanja od 4 do 6
ur, odvisno od uporabe. Z USB povezavo bomo
podatke prenašali na/z računalnik/a, ne pozabimo pa niti na poglavitno prednost Android naprav: možnost namestitve ogromno brezplačnih
programov iz Android Marketa. 1,2 kilograma lahek novinec je na voljo v črno-srebrni barvi, njegove dimenzije pa znašajo 21 x 16 x 13,9 cm.
Tablica z enoletno garancijo je na zalogi pri
podjetju TechTrade, zanjo pa bo treba odšteti
274,50 € (DDV vključen). Na voljo so seveda še
ostali modeli tablic, do 25,4-centimetrske zaslonske diagonale, vgrajenimi GPS napravami,
HDMI izhodi in še bi lahko naštevali.
(P.R.)
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Na voljo tudi ostali modeli tabličnih računalnikov.
Le klik Vas loči do enkratne ponudbe - www.techtrade.si
Cene vsebujejo DDV in so FCO naše skladišče.Napake so možne, slike so simbolične.Cene veljajo do razprodaje zalog.
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