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PREDSTAVITEV

Sharkoon

Garancija za kakovost in zmerna cena
.. Kakovostna računalniška miška, ki lepo sede v dlan, prostorna ohišja za računalnike in druga oprema so za navdušene igralce računalniških iger obvezna oprema. Kakovosti po dostopni ceni pa se ne bodo upirali niti ostali računalniški uporabniki ..
Pri delu ali zgolj zabavi z računalnikom je zelo
pomembno, da imamo opravka s kar se da kakovostnimi izdelki, in če je tudi cena dostopna,
smo že na pol poti do cilja. Podjetje Sharkoon
nudi izdelke za gaming, izredne nemške kakovosti po ugodni ceni.
Sharkoon že več kot 15 let ustvarja izjemne izdelke, povezane z računalništvom. Navdušujejo
tako ljubitelje računalniških iger kot tudi druge
uporabnike, ki cenijo razmerje med ceno in
zmogljivostjo. Kakovost potrjuje tudi veliko število uredniških nagrad. Podjetje skozi številne
kanale družbenih medijev ter z udeležbami na
večjih računalniških prireditvah in sejmih ohranja pristen stik s strankami in poslovnimi partnerji. Danes nudijo celovito ponudbo izdelkov
za računalništvo, pa naj gre za začetnike ali računalniške navdušence.

dizajn in se s tem izognili nepotrebnim dodatkom. Na ta način dobite vse, kar pričakujete od
igralne miške – ob tem pa imate zagotovljeno
zelo sprejemljivo ceno. Miška je s svojo RGB
osvetlitvijo ravno prav vpadljiva in se odlično
poda h klasični črni barvi. Če osvetlitve ne potrebujete, jo preprosto izključite s stikalom na
spodnji strani miške. Isto stikalo uporabite tudi
za izbiro med šestimi različnimi načini osvetlitve. Preprosto in uporabniku prijazno. Vgrajen
ima senzor ločljivosti 6400 DPI s sposobnostjo
vzorčenja 1000 Hz. V miški je optični senzor, ki
ga lahko nastavite na štiri različne stopnje do
omenjenih 6400 DPI. Oblikovalci podjetja zagodeoiger. Poleg tega so stranice miške gumirane,
vse za boljši oprijem, ki zagotavlja stabilnost na
vsakem koraku.

Jekleno ohišje Pure steel

Računalniška miška brez nepotrebnih
dodatkov

Med drugim imajo v svoji ponudbi kakovostne
miške, pri katerih so bili pozorni na vsak detajl,
pa tudi prostorna ohišja za računalnike, ki vas ne
bodo pustila hladne. Pri računalniški miški Skiller
SGM2 so osnovne elemente zapakirali v klasičen

tavljajo udobnost uporabe tako, da se bo miška
lepo prilegala dlani uporabnika. Dva gumba,
enostavno dostopna s palcem, vam bosta v pomoč pri potrebnih hitrih reakcijah ob igranju vi-
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Več izdelkov Shakroon lahko najdete
na naši spletni strani PCplus
www.pcplus.si

Pure steel je prostorno ohišje dimenzij 210 x
475 x 474 milimetrov, narejeno iz jekla. Dobavljivo je v črni ali beli barvi. Skozi kaljeno steklo, ki nadomešča eno od stranic, vam je
omogočen pogled v drobovje računalnika.
Minimalistična zasnova ohišja služi kot nepopisan list za vaše ustvarjanje. Tudi spredaj je
povsem minimalistično, tako da nič ne odvrača pozornosti od jasno vidne strojne opreme
v notranjosti. Kompatibilno je z matičnimi
ploščami Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI
CEB, SSI EEB. Dolžina grafične kartice je lahko
do 42 centimetrov. V notranjosti ohišja je nameščen tudi dodatni nosilec za grafične kartice. V ohišju boste našli prostor za precejšnje
število računalniških komponent. Največja višina hladilnika za procesor je 160 milimetrov,
največja dolžina napajalnika 295 milimetrov.
Na voljo je z vnaprej nameščenim 120 mm
ventilatorjem na hrbtni strani in še z enim
enake velikosti na spodnji plošči. Poleg tega
je na voljo različica s štirimi ventilatorji, od tega so trije na spodnji strani in eden zadaj. Tudi ohišje nudi različne načine osvetlitve, ki jih
izbirate z gumbom na vrhu.
Uradni distributer izdelkov Sharkoon za Slovenijo je podjetje Acord-92 d.o.o. Več izdelkov
lahko najdete v spletni trgovini PCplus (www.
pcplus.si).				 (P.R.)
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