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PREDSTAVITEV

Hibridni prenosnik Toshiba Satellite Click Mini L9W

Zasnovan za življenje

..Ne glede na to, kje ste in kaj počnete, se lahko hibridni prenosnik Satellite Click Mini
prilagodi vašim potrebam..

Toshibin hibridni prenosnik tehta le 978 gramov,
vsebuje pa celoten prenosnik s tipkovnico
polne velikosti in odličnim zaslonom, da lahko
zmogljivost računalnika brez omejitev izkoris
tite, kjerkoli že ste. Satellite Click Mini lahko hitro
preklopite iz enega načina v drugega in prenos
nik tako v hipu postane tablica za preprosto up
orabo. Še več, izbirate lahko med satenasto zla
to ali biserno belo barvo ohišja in izberete tisto,
ki vam najbolj ustreza.

Vse boste videli jasno
Satellite Click Mini vsebuje zaslon polne visoke
ločljivosti (Full HD), s katerim bodo vse vaše vse
bine bolj ostre. Pri predvajanju filmov, video
klepetanju s prijatelji ali pregledovanju najljubših
fotografij lahko uživate v osupljivi vizualni izkušnji,
ki jo zagotavlja zaslon formata 16 proti 10 z
ločljivostjo 1.920 x 1.200 točk. Izjemno širok vidni
kot znaša 176 stopinj, kar pomeni, da lahko vse
bine brez popačenj vidite s katerekoli strani.

Spremlja vas povsod
13 ur brez napajanja v načinu prenosnika (pred
vajanje videa v visoki ločljivosti z nizko osvetlitvi
jo zaslona) pomeni, da Satellite Click Mini brez
težav drži korak z vašim natrpanim družabnim
urnikom, da lahko ves dan počnete, kar vas vese
li. Poleg tega procesor Intel Atom z dvema giga
bajtoma pomnilnika DDR3L in 32 gigabajti pom
nilnika eMMC pomeni, da lahko hitro začnete z
delom in udobno izvajate več opravil hkrati.w

Majhna velikost, veliko možnosti
Satellite Click Mini je sicer majhen, vendar to ne
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pomeni kompromisov pri kakovosti. Naprava je
opremljena s tipkovnico polne velikosti in sledil
no ploščico, zato imate na dosegu roke vse
možnosti namiznega osebnega računalnika. Po
zaslugi stereozvočnikov z izboljšavami Dolby
Digital Plus, ki povsod zagotavljajo izkušnjo
okoljskega zvoka, se lahko vživite v svoje
najljubše večpredstavne vsebine.

Povezan z vašim svetom
S številnimi možnostmi za povezovanje vam
Satellite Click Mini omogoča, da brez težav iz
menjujete datoteke in se povežete z zunanjimi
napravami. Kot tablica vam Satellite Click Mini
omogoča, da z uporabo reže microSD in
priključkov microHDMI in microUSB z drugimi
uporabniki brez težav izmenjujete svoje foto
grafije, videoposnetke in še več. V načinu preno
snika preprosto vstavite pomnilniški ključ v
priključek USB 2.0 ali pa uporabite standardno
režo za kartice SD in uživate v svojih najljubših
vsebinah. S svojim družbenim omrežjem lahko
ostanete povezani s kamero na sprednji strani z
ločljivostjo dveh milijonov točk. Na zadnji strani
naprave se nahaja kamera z ločljivostjo petih
milijonov točk, s katero lahko uporabite aplikaci
jo Toshiba TruCapture, ki informacije s papirnih
dokumentov spremeni v digitalni format.
Toshiba Satellite Click Mini L9W-B-100 je na vol
jo za nakup že za manj kot 350 evrov.

Brez skrbi!
Toshiba želi, da ob nakupu njihovega prenosne
ga 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 stan
dardna garancija. Že prej znani garanciji dodaja
jo še podaljšanje garancije na tri leta in enoletno
protivirusno zaščito.

3 leta garancije
Toshiba verjame v kakovost svojih prenosnikov. Da
vam to dokaže, vam bodo brezplačno podaljšali
standardno dvoletno garancijo na tri leta!

Naključna poškodba
Ups!!! Nihče ne mara slišati tega zvoka, pove
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zanega s prenosnikom. V sklopu garancije Kar
koli se zgodi vam ni treba skrbeti. Vaš prenosnik
je zaščiten pred nepredvidenimi dogodki, ne
namernimi padci, sunki ali razlitjem tekočin.
Toshiba ponuja brezplačno popravilo ali novo
napravo, če je vaša uničena ali poškodovana 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 popolno
ma novo napravo. Zaščita pred krajo velja ob
predložitvi policijskega poročila o kraji z dokazi
li 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 po
datkov na povsem nov disk. Garancija je velja
vna tudi v primeru fizične poškodbe, program
ske napake ali napada virusa.

McAfee LiveSafe
Vaše podatke, identiteto, prenosnik in druge
naprave bomo zaščitili pred škodljivo vohunsko
programsko opremo in neželenimi programi. Še
več, v eni sami storitvi boste prejeli tudi funkcijo
starševskega nadzora in zaščito pred neželeno
e-pošto.
Več podrobnosti o garancijskem paketu No
Matter What in o pogojih, ki veljajo za to akcijo
obiščite www.nomatterwhatguarantee.com.
Ponudba velja od 1. oktobra 2015 do 31. marca
2016. Vsak prenosnik znamke Toshiba iz serij
Satellite, Qosmio in Kira, ki bo kupljen v tem
obdobju, se lahko vključi v ta program, pred
pogoj pa je, da kupec registrira izdelek na prej
omenjenem spletnem naslovu. 
(P.R.)
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