»

PREDSTAVITEV

Microsoft Lumia 950 XL, Lumia 950 in Lumia 550

Windows 10 na pametnih telefonih
..Ameriški tehnološki velikan Microsoft je v začetku decembra začel tržiti svoje najnovejše mobilne telefone Lumia na slovenskem trgu.
Nova paradna trojka so Lumia 950 XL, Lumia 950 in Lumia 550, ki jih poganja novi operacijski sistem Windows 10..

Gre za najnovejše mobilne aparate družine Lu
mia, ki smo jih pričakovali že od jesenske najave.
Skupno vsem trem aparatom je novi operacijski
sistem Windows 10, ki prinaša nov svež videz in
eno izkušnjo ne glede na napravo, ki jo uporab
nik uporablja.

Lumia 950 in Lumia 950 XL:
zmogljiva premium aparat

Lumia 950 in Lumia 950 XL prinašata enotno
izkušnjo, ki je značilna za vse naprave z name
ščenim operacijskim sistemom Windows, skupaj
z inovativnima funkcijama Hello Beta in Continu
um za telefone. Skupaj z izjemnima zaslonoma v
visoki ločljivosti, tehnologijo PureView s senzorji
ločljivosti 20 milijonov slikovnih točk in trojno
naravno bliskavico LED z možnostjo zajemanja
videoposnetkov ločljivosti 4K in najnovejšimi
zmogljivimi procesorji Lumia 950 in Lumia 950 XL
predstavljata najboljše inovacije iz Microsofta. Lu
mia 950 in Lumia 950 XL bosta kupcem v Sloveni
ji na voljo v prvih dneh decembra po priporočeni
maloprodajni ceni od 750 evrov naprej.
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Računalniške novice

»Danes smo priča neštetim napravam in neiz
mernim količinam podatkov, ki se srečujejo z
našim omejenim časom in omejeno pozornost
jo,« je povedal Robert Trnovec, generalni direktor
slovenskega Microsofta. »Naša prizadevanja gre
do v smeri, da bomo vsakemu in vsem pomaga
li, da kar najbolje izkoristijo katerikoli trenutek.
Premakniti se moramo iz sveta, kjer nam lokacija
in čas narekujeta, kaj lahko storimo, v resnično
mobilen svet, v katerem so v središču ljudje in ne
naprave. Študija, ki jo je izvedla raziskovalna orga
nizacija Forrester, pravi, da je treba tehnologijo
poenostaviti. To v zadnjem času pospešeno
počnemo pri Microsoftu in poenotena
uporabniška izkušnja s sistemom Windows 10 je
dokaz za to. Hkrati se z novimi telefoni Lumia
odpira novo poglavje inovativnosti s sistemom
Windows 10.«
»Telefona Lumia 950 in Lumia 950 XL sta namen
jena tistim uporabnikom, ki želijo najbolj produk
tivne telefone z najbolj produktivnim operacijs
kim sistemom,« je povedal Domen Petan, direk
tor za prodajo in trženje pri podjetju Teleray, ki
skrbi za distribucijo naprav Lumia v Sloveniji. »Tis
ti, ki si od svojega mobilnega telefona želijo, da bi
deloval kot osebni računalnik, imajo zdaj v tele
fonih Lumia 950 in Lumia 950 XL odličnega part
nerja med napravami z operacijskim sistemom
Windows 10. S polnim operacijskim sistemom
Windows 10 in funkcijami, kot je Continuum za
telefone, je bolj preprosto kot kadarkoli prej
opraviti več na telefonu, in sicer ne glede na to, ali
smo v pisarni, doma ali pa na poti.«
Lumia 950 in Lumia 950 XL sta prva telefona Lu
mia s prednameščenim operacijskim sistemom
Windows 10, ki izpolnjujeta obljubo o enotni
izkušnji s sistemom Windows, ki je značilna za vse
naprave z operacijskim sistemom Windows, sku
paj z aplikacijami, kot je Office z vgrajenim dosto
pom do vseh vsebin v oblačni storitvi OneDrive.
Tako Lumia 950 kot Lumia 950 XL imata vgrajeno
funkcijo Continuum za telefone, ki s posebnim
adapterjem omogoča priklop telefona na velik
zaslon, miško in tipkovnico. Ta funkcija omogoča
uporabo telefona za delo, kot so ga uporabniki
navajeni za računalnikom, in sočasno opravljanje
pogovorov in drugih opravil.
Obe napravi imata zaslon Quad HD AMOLED s

tehnologijo ClearBlack in gostoto pik do 564 pik
slov na palec (ppi), kar omogoča dobro branje tu
di na sončni svetlobi.
Microsoftova tehnologija PureView je vgrajena ta
ko v Lumio 950 kot tudi Lumio 950 XL in se ponaša
s senzorji ločljivosti 20 milijonov slikovnih točk in
trojno naravno bliskavico LED. Rezultat je izjemna
kakovost fotografij tudi v slabših svetlobnih pogo
jih, fotografije pa se lahko samodejno sinhronizira
jo na vseh napravah z operacijskim sistemom Win
dows 10, ki imajo naloženo aplikacijo Windows
Photo. PureView omogoča tudi izmenjavo foto
grafij s prijatelji in družinskimi člani.
Vse opisane prednosti in funkcije omogočajo
najnovejši zmogljivi procesorji Qualcomm Snap
dragon.

Lumia 550: najbolj dostopen
pametni telefon s sistemom Windovs 10
V prvi polovici decembra na slovenski trg prihaja
tudi Lumia 550, Microsoftov najbolj dostopen pa
metni telefon z nameščenim operacijskim siste
mom Windows 10. Naprava s hitro povezljivostjo
4G LTE, gladkim delovanjem večopravilnosti in
novim brskalnikom Microsoft EDGE ponuja hitrost
po ugodni ceni. Priporočena maloprodajna cena
pametnega telefona Lumia 550 je 165 evrov. (P. R.)

december 2015

