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Že poznate telefone Xiaomi?
..Kitajski Xiaomi danes velja za enega največjih proizvajalcev telefonov na svetu in si je v tehnološki sferi ustvaril že zelo dober renome.
Njegove izdelke pa lahko najdete tudi v novi Telemachovi poslovalnici v Celju..

brezžičnih zvočnikov, akcijskih kamer, polnilnih
barterij, električnih zobnih ščetk ter celo robotskih sesalnikov in električnih skuterjev.

Je Xiaomi naredil telefon leta?

V prejšnji številki revije smo pisali o novi poslovalnici Telemacha, ki se je v začetku septembra
pod okriljem podjetja iServer odprla v samem
središču Celja. V njej najdete široko ponudbo
sodobnih tehnologij, med katerimi pa še posebej izstopajo naprave znamke Xiaomi. Te imajo
namreč znotraj poslovalnice rezerviran prav
svoj kotiček, oziroma tako imenovani shop-in-shop, kjer si jih lahko pogledate pobliže in kakšno tudi malo stestirate. Xiaomi, ki sicer prihaja
iz Kitajske, je sicer po zadnjih podatkih analitskih
hiš četrti največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu, njegovi telefoni pa slovijo po
izjemni zmogljivosti za žepu prijazno ceno.
Pravzaprav je njihova zgodba prav neverjetna,
saj so svoj prvi telefon naredili leta 2011, nato pa
v vsega sedmih letih postali eden glavnih akterjev na trgu. Potem ko so se uveljavili na trgu mobilne telefonije, pa so razširili svoje poslovanje
še na izdelavo prenosnikov, športnih zapestnic,
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Predstavnike vseh teh kategorij pa najdete tudi
v novi Telemachovi poslovalnici v Celju, kjer so s
Xiaomijevimi izdelki zelo dobro založeni. Dotak
nimo se najprej najbolj priljubljenega segmenta
ta trenutek - pametnih telefonov. Xiaomi vključuje tri glavne linije pametnih telefonov:
• Serijo Redmi, ki je namenjena predvsem kupcem, ki želijo poceni, a še vedno kakovosten
telefon.
• Serijo Mi, ki zastopa srednji in zgornji srednji
razred.
• Telefon Pocophone F1, ki predstavlja novega
paradnega konja.
Ustavimo se kar pri slednjem, o katerem zadnji
mesec dni prišejo praktično vsi mediji. Xiaomijev
Pocophone pri tehnoloških medijih dobiva zelo
dobre recenzije, razlog pa je kombinacija njegove
zmogljivosti in cene. Gre namreč za najcenejšo
mobilno napravo z enim najbolj zmogljivih mobilnih procesorjev na svetu, Snapdragonom 845. Poleg tega ima Pocophone še zaslon s kar 15,7-centimetrsko oziroma 6,18-palčno diagonalo in ločljivostjo 2.246 x 1.080 slikovnih točk, v notranjosti pa
poleg zmogljivega procesorja tudi 6 oziroma 8 gigabajtov RAM-a in 64, 128 oziroma 256 gigabajtov
vgrajenega pomnilnika. Sodobnim časom primerno je opremljen še z dvojnim glavnim fotoaparatom (12 MP + 5 MP) in baterijo s kapaciteto kar
4.000 miliamper ur, ki se lahko pohvali tudi s funkcionalnostjo hitrega polnjenja. Cena telefona pa
znaša le 389 evrov, kar je v primerjavi s primerljivimi telefoni drugih znamk praktično pol manj.
Zelo dobra Xiaomijeva telefona, ki ju prav tako
najdete v ponudbi nove Telemachove poslovalnice pa sta tudi Xiaomi Mi Mix 2S in Xiaomi
Redmi 6.

Pametna zapestnica
za športne navdušence

Danes je športno udejstvovanje vse bolj priljubljeno. Tudi rekreativci stremijo k boljšim rezultatom, ki ohranjajo zdrav duh v zdravem telesu,

pri tem pa je nepogrešljiva postala tudi tehnologija. Zelo priljubljen pripomoček so postale
pametne zapestnice, med katerimi morda še
najbolj Xiaomijeva Mi Band 2. Ta ima lično podobo in je lahka za nošenje, tako da vas med
športno aktivnostjo nič ne ovira. Še bolj pomembne pa so njene funkcionalnosti. Zapestnica šteje korake, ki jih naredite, meri srčni utrip in
beleži porabljene kalorije in spremlja vaše spalne navade. Vse te meritve tudi shrani v namenski aplikaciji za telefon, kjer imate nato podroben pregled nad vašo športno aktivnostjo, kar
vam nato lahko služi kot dober pokazatelj za nadaljnje treninge. Xiaomijeva pametna športna
zapestnica pa brez polnilca zdrži vse do 20 dni
in je celo vodoodporna. Veliko funkcionalnosti
za vsega 30 evrov.

Prenosnik, ki bo navdušil vsakogar
Še ena nepogrešljiva naprava vsakega doma pa
je danes tudi računalnik. Priljubljeno izbiro na
tem področju predstavlja prenosnik Xiaomi Mi
Air 13. Ta je opremljen z zelo dobrimi strojnimi
komponentami, njegova cena pa je nižja kot pri
konkurentih enake zmogljivosti. Najprej je tu
njegov kompakten in atraktiven dizajn. Prenosnik je namreč zelo tanek in lahek, kar pomeni
da vas nikoli ne bo oviral na poti. Kompaktnost
pa ne vpliva na njegovo zmogljivost. Ima namreč zaslon z diagonalo 33,8 centimetra oziroma 13,3 palca in ločljivostjo 1.920 x 1.080 slikovnih točk, pod pokrovom pa se skrivajo zmogljiv
Intelov procesor i5, SSD s kapaciteto 256 gigabajtov in 8 gigabajtov RAM-a. Njegova cena je
1.099 evrov, kar je precej manj, kot konkurenčni
izdelki s primerljivo zmogljivostjo.
V Telemachovi poslovalnici boste sicer našli še vrsto drugih Xiaomijevih izdelkov. Za ogled celotne
ponudbe bo najbolje, da jih obiščete kar v živo v
mestnem središču na Stanetovi ulici 7 v Celju,
spremljate pa jih lahko tudi prek njihove nove
strani na Facebooku in profila na Instagramu.
Nova Telemachova poslovalnica se je sicer odprla pod okriljem podjetja iSERVER, ki se poleg s
posredništvom ukvarja tudi s spletnim gostovanjem prek blagovne znamke www.si-shell.net
in s prodajo IT-opreme prek spletne trgovine
www.strezniki.net.
(P. R.)
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