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PREDSTAVITEV

Toshiba: Brez skrbi ob nakupu prenosnika!

Brezplačna garancija Karkoli se zgodi
..Toshiba je ponovno pripravila brezplačno garancijo Karkoli se zgodi, s katero bo vaša naložba v Toshibin prenosni računalnik pametnejša
in vam bo olajšala življenje..

Toshibina garancija Karkoli se zgodi ščiti vaš
prenosnik v primeru nepričakovanih dogodkov,
ki jih standardna garancija ne zajema, kot je
naključna poškodba, izguba podatkov ali kraja.

Naključna poškodba
Ups!!! Nihče ne mara slišati tega zvoka, povezanega s prenosnikom. V sklopu garancije Karkoli se zgodi vam ni treba skrbeti! Vaš prenosnik
je zaščiten pred nepredvidenimi dogodki, nenamernimi padci, sunki ali razlitjem tekočin. Toshiba ponuja brezplačno popravilo ali novo napravo, če je vaš pokvarjeni prenosnik uničen ali
poškodovan do te mere, da ne deluje pravilno.

Zaščita pred krajo
Kraja prenosnika je nekaj, česar se vsi bojimo.
Toshiba pomaga zmanjšati stres ob izgubi
vašega prenosnika, saj vam zagotovi popolnoma novo napravo. Zaščita pred krajo velja ob
predložitvi policijskega poročila o kraji z dokazili
o vlomu ali jasnih znakih nasilja.

Obnovitev podatkov
Ko izgubite podatke, najverjetneje skomignete z
rameni in rečete »resnično nisem storil ničesar«.
Na srečo vam garancija nudi storitev obnovitve
podatkov, ki vsebuje obnovitev in kopiranje podatkov na povsem nov disk. Garancija je veljavna tudi v primeru fizične poškodbe, programske napake ali napada virusa.
Več podrobnosti o garancijskem paketu Karkoli
se zgodi in pogojih, ki veljajo za to akcijo,
obiščite www.nomatterwhatguarantee.com.
Ponudba velja od 1. septembra 2015 do 31. okto-
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bra 2015. Vsak prenosnik znamke Toshiba, ki bo
kupljen v tem obdobju, se lahko vključi v ta program, predpogoj pa je, da kupec registrira izdelek na omenjenem spletnem naslovu.

Toshiba KIRA – prenosna eleganca!
Ena od serij prenosnikov, ki je zajeta v tej akciji, je
tudi KIRA. Ultrabooki KIRA so na voljo z že
običajnim zaslonom polne ločljivosti HD (1.920 x
1.080) ali s prelestnim zaslonom PixelPure z loč
ljivostjo 2.560 x 1.440 slikovnih pik in potrdilom
družbe Technicolor, ki se ponaša z 221 slikovnimi
pikami na palec. Z 90 odstotki več slikovnih pik kot
pri standardnem zaslonu HD so vaše predstav
nostne vsebine vedno jasno prikazane z neverjetnimi podrobnostmi. Še več, zaslon je prav tako
občutljiv na do deset dotikov in zaščiten s trpe
žnim steklom Corning Concore. Poleg tega osve
tlitev LED in realistično umerjanje barv s tehnologijo Chroma Tune zagotavljata vrhunsko kakovost.
Prenosniki KIRA navdušijo z videzom, elegantno
ohišje iz brušene kovine pa je tudi izredno
močno, saj je narejeno iz magnezijeve zlitine, ki
je izjemno trpežen in hkrati lahek material. Deli
prenosnika, ki so pod največjim pritiskom, so še
dodatno utrjeni s strukturo satovja. Elegantna
tipkovnica brez okvirja se čudovito zlije z

ohišjem in posebno oblikovane tipke zagotavljajo vrhunsko udobje, z osvetlitvijo LED lahko
prenosnik uporabljate tudi pri šibki svetlobi. Z
nizko težo bo lahko KIRA z vami povsod.
KIRA ima tudi izjemno kakovostne zvočnike z
naprednim prostorskim zvokom, tako da vam ni
treba izbirati med prenosnostjo in zmogljivostjo. Podjetje Harman Kardon je izdelalo posebne
zvočnike, ki skupaj s tehnologijo za izboljšanje
zvoka DTS Studio Sound poskrbijo za neverjetno doživeto poslušanje, v katerem lahko uživajo
vsi ljubitelji glasbe in filmov.
Prenesite datoteke, uživajte v predstavnostnih
vsebinah ali jih pokažite drugim. KIRA vam
ponuja tri vhode USB 3.0 za hiter prenos vaših
podatkov in vsebin. Ker eden od njih podpira
funkcijo Sleep-and-Charge, lahko polnite pametni telefon ali druge naprave, medtem ko je
vaš Ultrabook v stanju pripravljenosti. Na voljo je
tudi vhod HDMI videoposnetkov in drugih
datotek na večjem zaslonu.

Posel tudi na poti!
Za delo na poti Toshiba ponuja seriji Portégé in
Tecra. Zmogljivi Ultrabooki z neodsevnimi zasloni velikosti 13,3, 14 ali 15,6 palca in lahkim
ohišjem iz že omenjene magnezijeve zlitine vas
lahko spremljajo povsod, na sestanku, na terenu
v pisarni ali doma, kjer si delo lahko še olajšate z
uporabo priključne postaje. Da gre za resnično
odporne prenosnike, je potrdil tudi neodvisni
nemški inštitut TÜV Rheinland. Z varčnimi procesorji in zmogljivo baterijo ste lahko brez skrbi
tudi na najdaljših sestankih. Toshiba zaupanje v
prenosne računalnike Portégé in Tecra izkazuje
tudi s serijsko triletno garancijo in že omenjeno
Karkoli se zgodi v prvem letu po nakupuu. (P.R.)
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