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Sharkoon

Visoka kakovost, nizka cena
in nemški dizajn
.. Zagotovo ste se pri delu z računalnikom že srečali s slabimi, neudobnimi tipkovnicami, računalniškimi miškami, slušalkami, konec koncev
s stoli, na katerih niste vedeli, kako bi se udobno namestili. Ste poleg tega navdušeni nad gamingom? Potem nujno berite naprej ..

Tako pri “resnem” delu z računalnikom kot pri
igranju računalniških iger lahko ob njem
preživimo več ur dnevno. Pri tem je zelo
pomembno, da imamo opravka s kar se da kakovostnimi izdelki, in če za to ne porabimo celega premoženja, smo na konju. Prav to nudi
podjetje Sharkoon. Izdelke za gaming izredne
nemške kakovosti po ugodni ceni.

V več kot 40 državah po vsem svetu
Sharkoon že več kot 15 let ustvarja izjemne izdelke, povezane z računalništvom. Trenutno
jih njihova linija vsebuje več kot 250 v trinajstih
kategorijah, na voljo pa so v več kot 40 državah
po vsem svetu. Izdelki Sharkoon navdušujejo
tako ljubitelje računalniških iger kot tudi druge
uporabnike, ki cenijo razmerje med ceno in
zmogljivostjo. Gre namreč za izredno kakovostne izdelke po ugodni ceni, ki jih odlikuje
uporabniku prijazno upravljanje in nemški
dizajn, ki vam zagotavlja, da ne boste spregle-

Več izdelkov lahko najdete
v spletni trgovini
PCplus (www.pcplus.si).

»

32

Računalniške novice

dani. Prav to je osvojilo kupce po vsem svetu.
Visoko kakovost potrjujejo tudi številne uredniške nagrade, ki jih je podjetje že prejelo.
40 zaposlenih na dveh lokacijah, v Nemčiji in
na Tajvanu zagotavlja, da bodo tehnološkim
trendom, ki prihajajo, namenili največjo pozornost. Skozi številne kanale družbenih medijev
in udeležbami na večjih računalniških prireditvah in sejmih Sharkoon ohranja pristen stik s
strankami in poslovnimi partnerji.

Za najbolj zahtevne gamerje
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2003 v
nemškem mestu Linden. Že takrat so se
odločili, da se bodo osredotočili na potrebe
kupcev, razvijali visokozmogljivostne enote in
izredno učinkovite komponente za računalnik.
Medtem je Sharkoon pod imenoma »Shark
zone« in »Skiller« razvil priljubljene izdelke za
gaming, ki vključujejo specializirane računalniške miške, tipkovnice in posebej za gam-

Uradni distributer izdelkov Sharkoon
za Slovenijo je podjetje
Acord-92 d.o.o.

ing razvite stole. Posebej za računalniške
navdušence razvite slušalke so za tiste, ki se
želijo odklopiti in uživati od kakovostnem
zvoku. Združujejo vzdržljivost z odločnim
udobjem in pasivno dušenje hrupa iz okolice.
Oblazinjen naglavni trak in mehke ušesne
blazinice obljubljajo udobje tudi ob večurnem
sedenju pred računalnikom.
In ko smo že ravno pri sedenju, ki lahko po uri
ali dveh postane naporno - pri Sharkoonu so
pomislili tudi na to težavo in prav v ta namen
razvili poseben ergonomični stol. Seveda je pri
njem mogoče nastaviti višino sedenja in nagiba, toga pena pa omogoča udobje, saj se uporabniku prilagodi, a se ne stisne, kar bi po urah
sedenja lahko pomenilo težavo. Zagotavlja
nežno podporo vratu in ledvenemu delu,
naslonjala za roke pa spodbujajo optimalno
pozicijo hrbta. Omeniti gre tudi vsestranske
miške, pri katerih bo sistem za uravnavanje
teže navdušil tudi najbolj zahtevne gamerje.
Dizajnerski navdušenci bodo zadovoljni s preprosto, elegantno obliko in osvetlitvijo logotipa Skiller, drugi z bolj robustno miško. Nekateri
bodo raje uporabili izredno lahke miške, drugi
obtežene. Miška Sharkoon Skiller SGM1 je lahko na primer oboje, saj ima - kot smo že omenili - uteži, ki jih lahko preprosto dodajamo ali
odvzemamo ter tako vplivamo na njeno
obtežitev. Izbirate lahko tudi med izredno
privlačnimi ohišji računalnika, minimalističnega
ali bolj robustnega izgleda, ki nudijo tudi pogled v notranjost. Kakorkoli, možnosti je
ogromno, odločitev pa vaša. 		
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