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Letos podarite uporabno elektroniko
..Prihaja čas prazničnih obdarovanj. Televizorji in tablični ter prenosni računalniki so pogosto med željami, ko pišemo pisma decembrskim
dobrim možem ..

Prednovoletni čas je čas veselja in obdarovanja. Darila, povezana s tehnologijo, so zadnja
leta pogosto med najbolj zaželenimi. Z novim
letom so povezani novi začetki in lepo ga je
začeti z novim pametnim televizorjem, računalnikom ali s čim drugim, kar nas razveseli.
Če je ugodno tudi razmerje med kakovostjo in
ceno izdelka, je naše zadovoljstvo toliko večje.
Prav to nudi HOFER, ki je letos pripravil akcijo
šestih tehnoloških izdelkov, ki čakajo na zadovoljne uporabnike.

ločljivostni zvočni sistem. Vgrajeno ima tudi visokoločljivostno kamero in mikrofon. Poleg tega ima vhod za bralnik kartic SD, SDHC in SDXC,
ter 3 usb vhode, LAN in priključek za omrežni
napajalnik ter kombinirani avdio priključek.

WLAN-radio

Pametni UHD televizorji Medion
Pametni UHD televizor MEDION s 75-palčno
oziroma 189,3-centimetrsko diagonalo ali s
65-palčno
oziroma
168,3-centimetrsko
diagonalo nudi prvovrstno doživetje
domačega kina z osupljivo ostro sliko ultra
visoke ločljivosti. Ima brezžični adapter, ki
omogoča pretočno predvajanje vsebin z
mobilne naprave, neposredno na pametnem
televizorju. Ima možnost tako priključka za
anteno kot satelitskega priključka, 2 USB
priključka 3 HDMI in LAN vhod. Seveda ima
tudi priključek za slušalke in še več. Zanj
dobite 3 leta garancije. Opremljen je z
aplikacijo Netflix, s spletnim brskalnikom in z
medijskim portalom.
Medion Life X15555 je opremljen s HDR in
Dolby vision. Je nekoliko manjši, saj njegova diagonala znaša 55 palcev oziroma 138,8 centimetra. Prav tako je opremljen s tehnologijo Wireless Display, ima 3 HDMI vhode, za lažje upravljanje pa nudi hitro preklapljanje med dvema
programoma s funkcijo SWAP. Varnostna zaščita za otroke in časovnik za izklop sta še dve izjemno uporabni funkciji. Zaradi standarda VESA
ga preprosto namestite na steno vašega doma.
Opremljen je s storitvijo Netflix, ima spletni brskalnik in medijski portal. Pri obeh televizorjih
reža CI+ omogoča, da z ustrezno pametno kartico in modulom CI+ spremljate kodirane TV
programe.

Tablični računalnik Medion Lifetab
Tablični računalnik MEDION Lifetab P10612
(MD 61224) v tokratni ponudbi ima 32 gigabaj-
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tov notranjega pomnilnika, ki nudi možnost razširitve. Za tekoče delovanje bosta skrbela 2 gigabajta delovnega pomnilnika DDR3. Napajanje
zagotavlja 7000 mAh litij-ionska polnilna baterija z možnostjo hitrega polnjenja. 25,5-centimetrski zaslon bo poskrbel za dovolj veliko sliko,
poganja pa ga procesor Qualcomm Snapdragon. S kamerama zadaj (8 milijonov slikovnih
točk) ter spredaj (2 milijona slikovnih točk) boste
lahko ovekovečili trenutke, ki jih želite ohraniti.
Ima možnost povezave s hitrim brezžičnim
omrežjem ter vgrajen stereo zvočnik in mikrofon. Tablični računalnik vključuje tudi 200 gigabajtov prenosa podatkov.

Zanimivo darilo je tudi radio WLAN-radio z
zvočnim sistemom 2.1, s katerim lahko dostopate do več kot 15.000 spletnih radijskih postaj in številnih podcastov z vsega sveta. Ima
velik 8,1-centimetrski zaslon, upravljanje pa je
izredno preprosto, in sicer z aplikacijo na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.
Ima tudi USB priključek za predvajanje glasbe
z USB ključka. Njegova izhodna moč znaša 2 x
7 W + 1x15W RMS.
Vsi našteti izdelki imajo 3 leta garancije in niso
skladiščeni v trgovinah. Nakup poteka tako, da
izdelek naročite in plačate v eni izmed
HOFERjevih trgovin, nato pa vam ga
brezplačno dostavijo na dom. Vsi izdelki so na
voljo do razprodaje zalog. Za več izdelkov
obiščite
hofer.si/sl/posebna-ponudbatehnicnih-izdelkov/.
(P.R.)

Prenosni računalnik Medion Akoya
Prenosni računalnik Medion Akoya S6426
odlikuje 8 gigabajtov delovnega pomnilnika
DDR4, 39,5-centimetrski zaslon s polno visoko
ločljivostjo in tehnologijo IPS, grafična kartica
Intel UHD, 512 gigabajtov notranjega pomnilnika in procesor Intel Core i5-8250U. Je izredno
tanek. Za užitke ob glasbi bo poskrbel visoko-
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