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PREDSTAVITEV

Microsoft predstavlja

Lumia 640 XL in Lumia 640
..Podjetje Microsoft je na letošnji konferenci Mobile World Congress 2015 predstavilo dvojček pametnih mobilnih telefonov Lumia 640
XL in Lumia 640, ki za malo denarja ponujata veliko, saj sta kot nalašč za povečanje produktivnosti..

Čeprav gre za mobilnika srednjega cenovnega
razreda, bosta več kot zagotovo kos vsem
zahtevam, ki jih napredni uporabniki pričakujejo.
Srce obeh aparatov tvorijo 4-jedrni procesor
Qualcomm Snapdragon frekvence 1,2 gigaherca, gigabajt sistemskega pomnilnika in vgrajeni
masovni pomnilnik z osmimi gigabajti prostora.
Oba aparata imata možnost razširitve spomina
z dodatno spominsko kartico do velikosti 128
gigabajtov. Glavna razlika med obema aparatoma je v sami velikosti aparata, zaslona, kamere
in baterije. Lumia 640 ima 5-palčni (12,7-centimetrski) zaslon v visoki ločljivosti, zaščiten s
steklom Corning® Gorilla® Glass 3, zadnjo kamero z osmimi megapikami, sprednjo kamero z
eno megapiko in baterijo kapacitete 2.500 miliamperskih ur. Večji brat Lumia 640 XL ima
5,7-palčni (14,5-centimetrski) zaslon v visoki
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ločljivosti, zaščiten s steklom Corning® Gorilla®
Glass 3, zadnjo kamero s 13 megapikami z
lečami Zeiss, sprednjo kamero s petimi megapikami s širokim kotom, posebej primernim za
selfije, in baterijo kapacitete 3.000 miliamperskih ur. Ohišji aparatov sta iz kakovostne polikarbonatne plastike v različnih barvnih odtenkih.
Oba aparata podpirata najnovejšo tehnologijo
mobilnega prenosa podatkov LTE, kar zagotavlja hitrost pri prenosu podatkov, dokumentov in
mobilnem pisarniškem delu.

Povečana produktivnost
in Office 365 Personal
Vsem kupcem obeh pametnih mobilnih telefonov Lumia 640 XL in Lumia 640 bo Microsoft podaril brezplačno enoletno naročnino
na oblačni pisarniški paket Office 365 Personal. Ponudba je časovno omejena z aktivacijo
do 14. avgusta prek aplikacije Office 365 Gift,
ki vas čaka v trgovini s programi. Ta ponudba
vsebuje tudi 60 minut brezplačnih pogovorov na mesec v omrežju Skype in terabajt prostora v oblačni storitvi OneDrive. Ravno tako
si lahko Office 365 Personal naložite še na dve
napravi, kot sta tablica in osebni računalnik.
Oba aparata že zaradi velikosti zaslonov
omogočata dobro mobilno delo, za katero so

na aparatih že prednaloženi polni programi
paketa Office: Excel, Word, PowerPoint in
OneNote. Adobe Reader je brezplačno na voljo v trgovini in vsem je na voljo v oblačni storitvi OneDrive vsaj 30 gigabajtov prostora za
vse datoteke. Pri vsem tem ne smemo pozabiti na prednaloženo navigacijo HERE Drive+ in
brezplačne zemljevide HERE Maps, ki vam
omogočajo glasovno navigacijo po skoraj
vsem svetu brez stroškov in brez internetne
povezave, če si zemljevide naložite pred
začetkom poti.

Nadgradnja na Windows 10 Mobile
Lumia 640 XL in Lumia 640 bosta po zagotovilih proizvajalca Microsoft med prvimi modeli aparatov z operacijskim sistemom Windows Phone 8.1, ki bosta dobila nadgradnjo
na novi mobilni operacijski sistem Windows
10 Mobile. Težko pričakovana nadgradnja bo
na razpolago čez nekaj mesecev in bo seveda
na voljo za prenos šele za tem, ko bo dosegljiva uradna različica namenjena namiznim in
prenosnim računalnikom.
Nadvse zanimiva pametna mobilna telefona
Microsoft Lumia 640 XL in Lumia 640 sta že
naprodaj v prosti prodaji in v ponudbi mobilnih operaterjev. 
(P. R.)
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