
Ypač greitais bei patikimais USB raktais ir 
įvairiais priedais mėgstantiems keliauti ir 
fotografuoti garsėjantis Apacer parodoje pri-

statė daug didesnių ir mažesnių žaisliukų.

Audio Steno AV220 
| 175 Lt (256 MB)

Paprastas MP3 „flash“ grotuviukas 
ir USB raktas. Į jį galima sudėti iki 
1 GB muzikos ar kitokių duomenų. 
Patogu tai, kad naudojant įtaisą tik 

kaip USB raktą, galima nuimti baterijų 
pakuotę — sumažės AV220 apimtis ir svoris.   

Share Steno CD311 | 450 Lt
Naujausias „on the go“ USB įtaisas, 

leidžiantis keliaujant su savimi nesitampyti 
nešiojamojo kompiuterio, o tiesiog čia saugoti 

svarbius duomenis ir perkelti juos iš arba į 
įvairius USB įtaisus. Galima rinktis maksimalų 

80 GB atminties kietąjį diską — to tikrai 
užteks visiems gyvenimo atvejams. Share 

Steno veikia su ličio jono baterijomis, o 
naudojant LCD ekranėlį galima atlikti ir keletą 

būtiniausių duomenų valdymo operacijų.

Audio Steno AV230 | 120 Lt (0 vidinės atminties, 
128 MB SD kortelė)

Naujas, žaisliuką ant eglutės primenantis MP3 grotuvas. Švelnių 
spalvų ir jūros kriauklės formos grotuvas turi 0–512 MB vidinės 

atminties, o papildomai galima naudoti iki 1 GB SD ar MMC atminties 
korteles. Be to, ekranėlyje gali būti kokia nors miela nuotrauka. 
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Disc Steno CP300 | 1 000 Lt
Galingiausias iš pristatytų Apacer išorinių įrenginių, leidžiančių įrašyti DVD 
ir CD diskus. Tačiau tai toli gražu ne paprastas išorinis DVD įrenginys. Disc 
Steno ypatingas tuo, kad į DVD ar CD gali įrašyti tiesiai iš atminties kortelių, 
kurių atpažįsta galybę: SD, MMC, SM, MS, MS Pro, CF Type I/II, Microdrive. 
Aparatas veikia su baterijomis ir visiškai įkrovus gali surašyti duomenis iš 20–ies 
512 MB dydžio kortelių. Taip pat jis moka tiesiogiai atspausdinti nuotraukas, 
naudodamas PictBridge jungtį, na, o jas peržiūrėti galima nedideliame, tačiau 
ryškiame ir spalvotame LCD ekranėlyje. Išties unikalus ir patogus daikčiukas.
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NEC SpectraView šeima
Kompanija NEC monitorių technologijų kelyje 

žengia naują devynmylį žingsnį. Seminaro metu 
pristatyta SpectraView technologija leidžia 

LCD monitoriams pasiekti tai, ko jie iki šiol 
negalėjo padaryti — atvaizduoti daugiau nei 
pilną AdobeRGB spalvų spektro standartą. 
Nuo 1998 m. šiuo standartu vadovaujasi 

beveik visos su skaitmeninėmis spalvomis 
dirbančios įmonės. Tačiau CRT monitoriai 
sugeba atvaizduoti iki 84% šio standarto 

spalvų, o LCD monitoriai — tik 72%. 
Prikišę kosminių techonlogijų, NEC savo 

SpectraView šeimos LCD monitoriuose 
gali atvaizduoti net 109% minėto standarto 

spalvų. Nors, žiūrint tik į skaičiukus, tai neatrodo 
įpsūdinga, tačiau su spalvomis dirbantys dizaineriai 
monitoriuje galės matyti tiksliai tokią spalvą, kokia 

bus ir ant realaus produkto. Tai tikra revoliucija šioje 
srityje. Žinoma, tokia nauja technologija negali pigiai kainuoti, tad 
pirmųjų SpectraView monitorių kainos sukasi apie 5 000 eurų. Tačiau jei ir 
nebūtų problemų sumokėti tokią sumą, monitoriaus reikėtų ilgokai palaukti, 

mat jie tiesiog graibstomi — NEC net nepavyko jo atsivežti į parodą.

Už margą pasaulį!
Colors–IT G8015C–C49 

| 300 Lt
Mes manome, kad tas daiktas, 

kurį turi vos ne kas antras žmogus, 
turėtų keisti savo išvaizdą, 

parametrus ir t. t. Vienu žodžiu, 
mes už margą pasaulį, kur 

kiekvienas turi tik jam vienam 
būdingą charakterį ir išvaizdą. Ar 

yra norinčių su mumis pasiginčyti? 
Nesvarbu, mes vis tiek gerbiame 

Colors kompaniją už tai, kad 
ji padeda mūsų kompiuterius 

padaryti individualiais. Ši 
moderni kompiuterio „dėžė“ 

spindi pragariškomis švieselėmis 
ir slepia 400 vatų galingumo 

maitinimo blokelį. Kompiuterių 
mėgėjams pateikiame dar vieną 

iškalbingą žinutę — šiame korpuse 
tiks ATX Midi Tower motininės 

plokštės, kurias bus galima 
apžiūrinėti per korpuso šone 

esantį langelį. 12 cm ventiliatorius 
gaivins ne tik Tavo kompiuterį, 

bet ir patį programuotoją, 
kuris prakaituos ieškodamas 

optimaliausios vietos šiai 
505x194x450 mm matmenimis 

besipuikuojančiai „dėžei“.



Handy Steno HA202 
| Kaina nepaskelbta

Ne, lūpų dažytis su juo negalima (o 
mūsų asistentėms ši mintis tikrai 
būtų patikusi, reikia patentuoti!). 

Šiame naujutėlaičiame, tik ką 
pristatytame, mažučiame USB 

rakte telpa iki... 4 GB duomenų!! 
Patogu tai, jog USB jungtis yra 

išstumiama. Taip pat ant ekranėlio 
galima uždėti nuotrauką. Apacer 
išties dideli nuotraukų mėgėjai. 
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LP60 | 5 100 Lt
Ne visiems turbūt teko matyti LG logotipą 

turinčius nešiojamuosius kompiuterius, tačiau 
kompanija šioje srityje ne naujokė — tiesiog 

iki 2002 m. nešiojamuosius kompiuterius 
ji gamino kitoms firmoms, ir tik prieš 

kelerius metus nusprendė paleisti savo 
ženklo gaminius. LP60 — išties kovingai 

atrodantis LG „laptopas“. Tai vadinamosios 
Desktop serijos gaminys, kuriame sudėti 

ne nešiojamo, o stacionaraus kompiuterio 
komponentai, tokie kaip Pentium IV 

3200 MHz procesorius, 128 MB 
ATI Radeon 9700 vaizdo plokštė, 512 MB 

atminties, 80 GB kietasis diskas ir visa 
kita galinga aparatūra. Išskirtinai atrodo 

ir efektingai veikia papildomos, šalia 
klaviatūros sumontuotos garso kolonėlės. 

Svoris, žinoma, atitinkamas — 3,5 kg, tačiau 
jei kompiuterio nereikia dažnai su savim 

tąsytis — tai išties dėmesio vertas gaminys. 

LW 70 | 9 200 Lt
„Nešiojamasis kompiuteris skaičių ir multimedijos 
mėgėjams“ — toks pavadinimas geriausiai apibūdina 
šį LG produktą. Praplatintoje klaviatūroje yra įprasta 
skaičių klaviatūra, o tai be galo patogu dirbant su 
lietuvišku tekstu ir daug skaičių (Ctrl, Alt, Fn, Shift 
spaudinėjimai tikrai gali nervinti). Žinoma, platesnei 
klaviatūrai reikalingas ir platesnis ekranas, leidžiantis 
žiūrėti DVD filmus be jokių iškraipymų. Visa tai lydi 
išties kokybiškas garsas, kurį generuoja 24 bitų Azalia 
garso procesorius (nedažnas svečias nešiojamųjų 
kompiuterių pasaulyje), o skleidžia dvi vidurinių bei 
aukštų dažnių ir viena žemų (!) dažnių kolonėlės. 
Beje, dar vienas labai patogus dalykas filmų ir 
muzikos mėgėjams: šis ir keletas kitų LG nešiojamųjų 
kompiuterių turi specialų multimedijos grotuvą, kurį 
galima įjungti neįkrovus Windows operacinės sistemos, 
taigi nereikia gaišti laiko ir spaudyti mygtukus. 




