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PREDSTAVITEV

PocketBook + PowerCube

Dve ideji za uporabno praznično darilo
..Miselno smo nared že nekaj časa, zdaj pa je prišel pravi trenutek za praznično nakupovanje pred obdarovanjem. Da bodo letošnja darila
uporabna in zanimiva, smo vam pripravili dva predloga..

1) PocketBook: Nove tehnologije

za večjo svobodo e-branja

Tehnologije IT so v današnjem času zelo
razširjene v vsakdanjem življenju. In ne glede
na to, s kakšnimi izzivi nas poskuša presenetiti sodobna realnost, svet IT vedno najde
napravo, ki bo kos tem izzivom.
Popoln pripomoček za tiste, ki radi berejo, je E
Ink e-bralnik. Vse lastnosti in funkcije E Ink ebralnika služijo določenemu namenu; da zagotovijo branje, ki je najbolj prijetno in varno za
oči. In zaslon E Ink je eden od najpomembnejših
pogojev za zagotovitev udobnega branja;
optične lastnosti teh zaslonov so najbližje
klasičnemu papirju.
Podjetje PocketBook, kot eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev E Ink e-bralnikov,
je v koraku z najnovejšimi trendi. Edinstvene
funkcije, ki razlikujejo e-bralnike PocketBook
od drugih blagovnih znamk, so sposobnost
branja do 22 formatov (pdf, epub, docx, mobi) brez pretvorbe, 26 jezikov uporabniškega
vmesnika in prilagodljive možnosti za osebne
uporabniške nastavitve.
Inovativno podjetje PocketBook nudi širok
nabor e-bralnikov z dodatnimi »high-end«
funkcijami. Za primer vzemimo PocketBook
Ultra, ki ima vgrajeno kamero, ki uporabniku
omogoča, da fotografira del besedila in ga
pretvori v tekstovni format. Ta funkcija je lahko zelo koristna za delo v pisarni in pri študiju.
PocketBook Ultra ima tudi edinstveno funkcijo prepoznavanja kode ISBN, ki uporabniku
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omogoča, da hitro in enostavno najde elektronsko različico knjige na spletu ali
podrobnejše informacije o knjigi. Skupaj z elegantno obliko, najnovejšim zaslonom E Ink
Carta in »frontlight« osvetlitvijo, je naprava
najboljša izbira za tiste, ki cenijo pravo udobje
in široko funkcionalnost.
Drugi edinstven e-bralnik je PocketBook
Sense z osvetlitvijo »smart frontlight«. E-bralnik postopno prilagodi osvetlitev na stopnjo,
najudobnejšo za oči. To omogoča vgrajeni
senzor, ki reagira na vsako najmanjšo spremembo osvetlitve in zagotavlja brezkompromisno udobje branja. Naprava bo postala
najboljši spremljevalec za tiste, ki radi berejo
na poti, saj ta kompakten, lahek e-bralnik tehta samo 155 gramov.

Naredite pravo odločitev pri izbiri popolne
naprave za najbolj udobno e-branje.

2) Allocacoc PowerCube: Izjemno
uporaben, eleganten pripomoček
Čeprav sta prvi dve stvari, ki ju boste opazili pri
PowerCubu, izvirna kockasta oblika in barvna
paleta, sta njegovi praktičnost in funkcionalnost
lastnosti, ki vas bosta navdušili. Ponuja vam širok
nabor izdelkov, ki na praktičen način rešujejo
vaše težave s pomanjkanjem vtičnic, prostora za
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razdelilnik ali polnjenje vaših mobilnih naprav
prek vhoda USB.
Glede na vaše potrebe lahko izbirate med
različnimi modeli PowerCube.
PowerCube Original vam ponuja razširitev na
pet električnih vtičnic z enostavnim priklopom
na obstoječo vtičnico. Prednost te oblike je, da
se vtikači (ne glede na obliko) med seboj ne ovirajo. Model PowerCube Original USB omogoča
polnjenje mobilnih naprav, saj ima poleg štirih
električnih vtičnic še dva vhoda USB. Če
potrebujete razdelilnik s kablom, je PowerCube
Extended prava rešitev, saj ima poleg lastnosti
osnovnega modela še 1,5 ali tri metre
električnega podaljška. Pri modelu PowerCube
Extended je opcija nastavek, s katerim ga lahko
enostavno namestite na ravno površino (na
primer na mizo, pod njo ali s strani). V primeru
potreb po več vtičnicah lahko PowerCube Extended razširite z modelom PowerCube Original. Določeni modeli imajo z dodanimi potovalnimi adapterji možnost priklopa na različne
vrste vtičnic. Posebnost pa je model PowerCube Remote, ki ga vklapljamo in izklapljamo z
daljinskim upravljalnikom. Pri tem lahko z enim
upravljalnikom nadziramo več razdelilnikov
PowerCube Remote ali pa z več upravljalniki
nadziramo en razdelilnik. 
(P. R.)
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