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Livescribe Smartpen Echo

Več kot računalnik v majhnem peresu
..Tokrat smo se osredotočili na popolnoma nov produkt v računalniški industriji, ki ima svoje začetke nekje v letu 2007 in mu pripisujejo
svetlo prihodnost, saj po svoji rasti prekaša celo tablične računalnike..

Svinčnik, ki zabeleži vse kar napišemo, vse kar se
pogovarjamo, računa, prevaja, riše v krivuljah …
Sliši se dobro, kako pa je v realnosti? Zadeva je
še veliko bolj impresivna, ko jo preizkusimo ali
uporabljamo. Vse zabeležke v obliki rokopisov,
zvoka ali risb enostavno kar med polnjenjem
prenesemo na PC ali Mac, kjer jih lahko obdelujemo, predvajamo, brišemo, shranjujemo, pošiljamo naprej … In kar je najbolj impresivno - v
iskalnik vpišemo iskano besedo in ne boste verjeli - ne glede na čistost ali natančnost naše pisave jo najde med vsemi rokopisi ter poudari z
rumeno barvo.
Ko vse to doživiš, se vprašaš tako kot Steve Jobs
na svojih predstavitvah: “Ali ni to nekaj izjemnega?” Ko smo že pri Applu je zanimivo tudi to, da
je Smartpen eden redkih elektronskih izdelkov,
ki je našel svoje mesto na policah Applovih trgovin, kar že samo po sebi pove dovolj.
Skratka, bolj uporabljaš Smartpen, bolj se zavedaš osupljivih zmožnosti, ki jih ta nudi. Nenaza-
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dnje se z nakupom Smartpena potovanje šele
začenja, saj ga lahko po mili volji nadgrajujemo
z App-si, ki jih najdemo na spletnih straneh proizvajalca. Po vzoru Appla in popularnih iPhonov
ter iPadov si lahko brezplačne in plačljive Appse glede na potrebe nalagamo na svoj Smartpen
in mu s tem še povečamo uporabnost. Slednjih
pa je iz dneva v dan več, saj po vzoru Appla proizvajalec nudi odprto kodo vsakemu, ki bi rad
razvil in izdelal svoj App ter ga objavil na njihovi
spletni strani.
Ni naključje, da Smartpen tolikokrat omenjamo
med Applovimi izdelki, saj je Livescribe startup
podjetje, v katerega so pri zagonu vstopili vidni
predstavniki iz Microsofta, Appla, IBMa in še
mnogih drugih priznanih podjetij.

Vrednost in zmogljivosti
Pri preizkusu je baterija zdržala skoraj en teden
brez vmesnega polnjenja, ki se sicer avtomatično dogaja, ko prenašamo zabeležene vsebine
na računalnik. Obstaja več izvedb Smartpena
glede na kapaciteto spomina in sicer 4 GB, ki
omogoča hranjenje do 400 ur posnetkov ali 8
GB, ki omogoča hranjenje do 800 ur posnetkov
ali drugače - cel letnik faksa nosimo s seboj v
svinčniku! Glede na ugodno ceno, upoštevajoč
uporabnost in zmogljivosti, se poraja vprašanje,
kako je z repro materialom. Namreč za delovanje Smartpen uporablja posebne zvezke, ki vsebujejo majhne pikice, patentiranega Anoto
vzorca. Nadalje se sčasoma iztroši kartuša in jo
je potrebno zamenjati. Zadevo smo preverili in

je zelo korektna. Zvezki so dobavljivi v različnih
formatih, črtni, karo, brezčrtni... po primerljivi ceni običajnih zvezkov enake kakovosti. Na primer
štirje 100-listni zvezki A4 formata s trdimi platnicami 19 eur. Vsak zvezek ima na platnicah znanstveni kalkulator in ukaze za nastavitve Smartpena. Lahko si tudi sami natisnemo mikro pikice na
svoj papir, da ne kupujemo zvezkov. Modre, črne, rdeče, tanke, srednje, debele idr. kartuše
imajo enotno ceno in sicer pet kosov v paketu
5 eur, kar je primerljivo s kartušami enakega kakovostnega razreda. Skratka ni tako, kot pri tiskalnikih, ko so kartuše dražje od tiskalnika.
Smartpen ima s svojimi zmogljivostmi in uporabnostjo nedvomno svetlo prihodnost. Zamislite si kakovost zapiskov predavanj na faksu ali
kakovost zapiskov iz poslovnih sestankov ali...
Kakor pravi reklama za Smartpen: »Nikoli več ne
zamudimo besede!«
(P.R.)
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