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PREDSTAVITEV

Brez skrbi ob nakupu prenosnika!

Prenovljena garancija No matter what
..Karkoli se zgodi na vaši življenjski poti, vam Toshiba stoji ob strani..

Toshiba želi, da ob nakupu njihovega prenos
nega računalnika uživate brez skrbi. Zato zdaj
ponujajo prenovljeno brezplačno garancijo No
matter what: pet elementov, ki vam omogočajo
brezskrbno delo, in veliko več, kot krije standar
dna garancija. Že prej znani garanciji dodajajo
še podaljšanje garancije na tri leta in enoletno
protivirusno zaščito.

Na srečo vam garancija nudi storitev obnovi
tve podatkov, ki vsebuje obnovitev in kopira
nje podatkov na povsem nov disk. Garancija je
veljavna tudi v primeru fizične poškodbe, pro
gramske napake ali napada virusa.

McAfee LiveSafe

Ups!!! Nihče ne mara slišati tega zvoka, poveza
nega s prenosnikom. V sklopu garancije Karkoli
se zgodi vam ni treba skrbeti. Vaš prenosnik je
zaščiten pred nepredvidenimi dogodki, nena
mernimi padci, sunki ali razlitjem tekočin. Toshi
ba ponuja brezplačno popravilo ali novo napra
vo, v primeru da je vaša uničena ali poškodovana
do te mere, da ne deluje pravilno.

Vaše podatke, identiteto, prenosnik
in druge naprave bomo zaščitili pred
škodljivo in vohunsko programsko
opremo ter neželenimi programi. Še več,
v eni sami storitvi boste prejeli tudi funkci
jo starševskega nadzora in zaščito pred neže
leno e-pošto.
Več podrobnosti o garancijskem paketu No
matter what in pogojih, ki veljajo za to akcijo,
obiščite www.nomatterwhatguarantee.com.
Ponudba velja od 1. oktobra 2015 do 31. marca
2015. Vsak prenosnik znamke Toshiba iz serij Sa
tellite, Qosmio in Kira, ki bo kupljen v tem obdo
bju, se lahko vključi v ta program, predpogoj pa
je, da kupec registrira izdelek na prej omenje
nem spletnem naslovu.

Zaščita pred krajo

Ultrabook Toshiba Satellite Z30-B

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

Ena od serij prenosnikov, ki je zajeta v tej akciji, je
tudi Satellite Z30-B-100, ki je namenjena mo
dernim uporabnikom, ki so veliko na poti. S svo
jimi elegantnimi, čistimi linijami je prenosnik Sa
tellite Z30-B več kot le prenosna naprava. S težo
od 1,2 kilograma in debelino samo 17,9 milime
tra je to vaš ultramobilni partner – popoln je za
vsakodnevno uporabo, saj zmogljiva baterija z
enim samim polnjenjem v testih zdrži tudi do
16 ur. Poleg tega si lahko na neodsevnem
13,3-palčnem (33,8-centimetrskem) zaslonu z
ločljivostjo HD ogledate vse podrobnosti brez
bleščanja in odsevov.

Tri leta garancije
Toshiba verjame v kakovost svojih prenosnikov.
Da vam to dokaže, vam bo brezplačno podaljša
la standardno dvoletno garancijo na tri leta!

Naključna poškodba

Obnovitev podatkov
Ko izgubite podatke, najverjetneje skomignete z
rameni in rečete »resnično nisem storil ničesar«.

Odlična učinkovitost delovanja
Acord-92 d.o.o.
Stegne 13, 1000 Ljubljana
Tel: 01/583 72 30
Fax: 01/519 80 20
E-naslov: info@acord-92.si
spletna stran www.acord.92.si
internet trgovina: www.pcplus.si
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Računalniške novice

S procesorjem Intel® Core™ i5 boste v preno
snem računalniku Satellite Z30-B brez težav
uporabljali zahtevne aplikacije. Poleg tega pre
nosni računalnik zaradi izjemno zmogljivega
pogona SSD omogoča večjo hitrost in odziv
nost od zagona pa vse do izklopa. Z nereflektiv
nim zaslonom Toshiba High Brightness z visoko
ločljivostjo in visokokakovostnimi stereozvočni
ki s tehnologijo DTS® Studio Sound™ boste lah
ko uživali v neverjetnem zvoku in sliki – brez

kompromisov. Čeprav je prenosnik Z30-B tanek,
vsebuje vsa vrata običajnih velikosti (brez po
trebnih dodatnih priključkov), tako da za celovi
to izkušnjo uporabe prenosnika Satellite Z30-B
ne boste potrebovali nobenih posebnih vme
snikov. S tremi vrati USB 3.0, režo za pomnilniške
kartice SD ter vrati RGB in HDMI boste preprosto
delili vsebino, prenašali slike in povezali doda
ten zaslon. Osvetljena tipkovnica vam omogoča
udobno delo tudi v temnejših prostorih.

Uporaba ves dan, vsak dan
Lahko magnezijevo ohišje je privlačno na po
gled ter izjemno vzdržljivo in zanesljivo. Vsi pre
nosniki Z30-B so prestali preskuse strogih stan
dardov kakovosti, ki jih je izvedel nemški inštitut
za preizkuse TÜV Rheinland® – skupaj s presku
som HALT (Highly Accelerated Life Test), ki simu
lira tri leta uporabe. Poleg tega so vsi modeli
prestali preizkus padca z višine do 76 centime
trov, tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj pa je pre
stala preizkus odpornosti na tekočine (do 30 mi
lilitrov). Tudi če se vam torej po prenosniku po
nesreči razlije pijača, imate še čas, da zaustavite
prenosnik in zaščitite disk ali datoteke. 
(P. R.)
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