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PREDSTAVITEV

Case Logic

Volk sit in prenosnik cel!
..Če vas obiski pri serviserju in praske na vaših najljubših napravah ne motijo preveč, obrnite stran. Če pa vas zanima, kako naprave
elegantno prenašati v vodotesnih torbah s kar 25-letno garancijo, berite naprej..

Kupili smo nov prenosnik - super. Težava je v tem,
da bo nov le toliko časa, dokler nas v obup ne bo
spravila prva praska. Čeprav so ohišja prenosnih
naprav iz leta v leto bolj odporna na zunanje vplive, ekrani manj dovzetni na poškodbe, se neizogibnemu še vedno ne moremo povsem ogniti.
Velikokrat »embalažo« za prenašanje naše najljubše prenosne napravice prejmemo že poleg
samega izdelka, a roko na srce, se tukaj velikokrat
proizvajalec ne potrudi preveč, še slabše pa so
lahko kombinacije, ki jih ponudi (pre)prodajalec.
Kupca navadno namreč ne zanima, kakšna je torba, samo da je. Pa bi ga moralo, saj je to edina zaščita naprave pred zunanjim svetom. Ponudnikov je veliko – poglejmo si enega, ki za kakovost
svojih izdelkov jamči s 25-letno garancijo.

Case Logic
Podjetje Case Logic iz ameriškega Kolorada ima
svojo zgodbo o uspehu. Davnega leta 1984 so
pričeli s ponudbo kakovostnih ohišij za avdio
kasete in se v prvih letih delovanja poistovetili z
avdio industrijo, ki je v tistem času doživljala izjemno rast. Kasete so namreč zamenjale zgoščenke, ki so v naslednjem desetletju preplavile
svet. Danes ima Case Logic, sicer znan po inovativnem dizajnu in funkcionalnosti rešitev, v svoji
ponudbi več kot 300 različnih izdelkov v ducatu
različnih kategorij. V Sloveniji jih zagotavlja verjetno največji ponudnik vseh vrst torb - Jovidan.
Najbolj zanimive si oglejmo v nadaljevanju.
Če se najprej ozremo na bolje prodajane računalniške izdelke, ne moremo mimo prenosnikov
in pametnih telefonov. Pametni telefoni se dawww.racunalniske-novice.com

nes osredotočajo na zaslone, občutljive na dotik, kar pomeni, da so bolj ali manj občutljivi tudi na praske. Če že odštejemo več kot 200 € za
odličen dizajn, ga je vredno za slabih 10 € tudi
zavarovati, mar ne? Če govorimo o »ultra prenosnih« prenosnikih ali t. i. netbookih, se moramo
zavedati dejstva, da se nam bo malček valil v
torbici (pri ženskah), na avtomobilskem sedežu,
na kavču in še bi lahko naštevali. Čeprav je lahko
komu shranjevanje v namenske zaščitne torbice
dolgčas in balast, se verjetno vsi strinjamo, da je
bolj nadležno obiskovanje serviserja ali gledanje spraskane naprave.
Med bolj priljubljenimi so v zadnjem času tudi
torbice, namenjene glasbenim predvajalnikom, kot je denimo iPod. Na www.jovidan.si so
temu svetovnemu hitu namenili posebno kategorijo torbic, namenjeni zgolj iPodu. Čeprav
so sodobni telefoni večinoma opremljeni s fotoaparati, je za resnejše »škljocanje« namenski
zmogljivec nuja. Nova naprava, nova torbica –
tudi te bo priskrbel Case Logic.
Če smo resni in mobilni bomo za komforten
»prenos« prenosnika seveda uporabili namenski
nahrbtnik, po možnosti takšen, ki bo vse trdne
delce (prah itd.) uspešno presejal, ki ne bo preveč obremenjeval hrbta (saj so prenosniki z večjimi zasloni lahko na kolesu precejšnje breme)
in bo povrh vsega izgledal povsem običajno ali
celo »cool«, da nepridipravom ne bomo lajšali
dela. Case Logic ima rešitev za vse, tudi za predstavnice nežnejšega spola.
Ker se pri Case Logicu dobro zavedajo, da veliko
naprav uporabljamo tudi v avtomobilu, so pripravili posebne rešitve za uporabo v železnih konjičkih. V t. i.“catchall” vrečko za naš avtomobil shranimo mobilnik, kartice, dokument, pisalo in še kakšno drobnarijo, ki bi jo radi imeli čim bližje. Za vse,
ki bi avtomobil najraje zamenjali za pisarno, imajo
v svoji ponudbi tudi torbice za namestitev na
senčnike, za med sedeže in takšne, ki se namestijo
na hrbtišče sedeža in še bi lahko naštevali.
Te so lahko uporabne tudi v multimedijske namene, saj se lahko razgrnejo kot mizica in služijo za nošenje prenosnika ali prenosnega multimedijskega predvajalnika. Avtomobil se konča
s prtljažnikom, ki je poglavje zase. S torbami za
organizacijo prtljažnika mu lahko dodamo novo dimenzijo. Ob pospravljenih stvareh bomo

hitro odkrili kakšen »liter« prostora, za katerega
sploh vedeli nismo.

25-letna garancija!
Vse torbe Case Logic so izdelane iz neoprena,
Dobby Nylona ter ostalih najkakovostejših materialov in zadrg za zapenjanje, tako je njihova
vsebina spravljena na varnem. Dizajn in ergonomija sta v vseh primerih vrhunska, kar potrjujejo
tudi številni profesionalci, ki Case Logic izdelke
uporabljajo tudi več ur dnevno.
Za konec najlepše. Poleg ugodnih cen izdelkov, Case Logic za kakovost svojih torb jamči s
kar 25-letno garancijo. Takšnega jamstva zlepa ne boste našli pri ostalih proizvajalcih. Celotno ponudbo si lahko ogledate v spletni trgovini največjega ponudnika vseh vrst torb www.jovidan.si. 
(P.R.)
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