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Išpildo visus norus
Toshiba Satellite M40–295 | 3 300 Lt
www.toshiba.com
Nešiojamieji kompiuteriai pradėjo kitaip kovoti — jei 
anksčiau dviejų „laptopų“ techninius duomenis buvo 
galima palyginti, tai dabar tų duomenų yra daugiau 
nei kompiuterių, todėl reikia ieškoti ko nors ypatingo. 
Pavyzdžiui, stiliaus. Arba bandyti pirkėjus papirkti 
vardu. Toshiba, prisipažinsime, visada gamino gerą 

produkciją, taigi šio nešiojamojo kompiuterio 
laukėme labai nekantriai. 1,6 GHz Intel 
Celeron M 380 procesorius veikia kartu su 
512 MB RAM atmintimi, todėl jo pakanka 
norint rašyti straipsnius į Stuff žurnalą. 
Tekstas skaitomas 15,4 colio įstrižainės 

ekrane, kuris pasižymi 1280x800 vaizdo taškų rezoliucija, ir išsaugomas 60 GB 
talpos kietajame diske. Kadangi skaitmeninė žurnalo versija yra per didelė siuntinėti elektroniniu 
paštu, į pagalbą atskuba diskai — šis Toshiba įrašinėja į visus CD ir DVD formatus, todėl nėra 
jokių nesuderinamumo problemų. Ir visada lieka laiko pažaisti — ATI Radeon Xpress 200M 
vaizdo plokštė ir 3 USB lizdai vairalazdei ir pelei suteikia viską, ko gali reikėti, norint nukauti 
varžovą „Doom 3“ kompiuteriniame žaidime. Toshiba, jūs išpildėte visus mano norus.
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Kalėdinė šeimynėlė
Altec Lansing VS3151RE | 370 Lt
www.altecmm.com
Neseniai buvo Kalėdos ir kitos jas lydinčios gražios šventės. Kuo gi 
jos tokios ypatingos, jog visi jų taip laukiame ir paskutinėmis gruodžio 
dienomis mažiau dėmesio skiriame darbui ar sodyboje prakiurusio namo 
stogui?! Ogi tuo, kad tik per šias šventes susirenka labai daug šiltų ir 
seniai matytų veidų — juk visi anksčiau ar vėliau susisukame mielą 
šeimos lizdelį, tiesa? Altec Lansing taip pat — naująją šios kompanijos 
šeimyną sudaro 6 asmenys. Kiekvienas iš jų pasižymi savitu charakteriu 
ir išskirtinėmis savybėmis: medinė bosinė kolonėlė atlieka šeimos galvos 
vaidmenį, aplink ją susiburia 4 atžalos ir viena „grakščiosios lyties“ 
atstovė — centrinė garso kolonėlė. Viskas lyg tikrame gyvenime — mažyliai 
cypia aukštais balsais, o auklėtojai bando juos nuraminti žemo balso 
tonais. Taigi turime 10 vatų galingumo centrinį garsiakalbį, 20 vatų 
žemo dažnio garsiakalbį ir 5 vatų galingumo atžalas — sukuriama 
įspūdinga 5.1 garso sistema. Šiais metais ši jauna šeimynėlė turėtų 
kabėti ant kiekvienos šeimos namų sienos — prijunk bet kokį CD ar MP3 
grotuvą arba AK ir mėgaukis muzika, kuri užlies visą kambario erdvę.

Greičiausias... bent jau iki šiol
Apacer Handy Steno HT203 | 750 Lt
www.apacer.com
USB duomenų saugojimo priemonės tapo itin populiariu ir netgi savaime 
suprantamu daiktu mūsų gyvenime. Dėl dažno naudojimo žmonės jiems netgi 
prilipdė žemišką „rakto“ pravardę, todėl nenuostabu, jog kompanijos metė 
visus pašalinius darbus ir pradėjo kurti ypač rentabilius produktus. Štai Apacer 
smūgis tokių USB kaupiklių rinkos dalyviams — pirmasis kol kas greičiausias 
200x USB Flash Drive kaupiklis. Svarbu ne tik greitis, bet ir talpa, todėl mes, 
Stuff kolektyvas, iš karto puolėme ieškoti šio prietaiso silpnybių — juk ieškoti 
ko nors blogo ir skandalingo daug įdomiau nei girti ir liaupsinti, tiesa? Tačiau 
Apacer turbūt žinojo apie mūsų smalsumą, nes į šį USB „raktą“ įdėjo net 4 GB 
talpos Flash Drive atmintį. Grafikos dizaineriams nebereikės ilgas valandas 
laukti, kol į CD ar DVD diskus bus įrašyta sumaketuota Stuff medžiaga — šis 
USB kaupiklis yra puiki alternatyva. Vyksti pas uošvius? Pasiimk 4 GB 
skaitmeninių nuotraukų ir neteks atsakinėti į tokius klausimus: „Kaip sekasi 
darbai?“ arba „Kodėl tiek nedaug uždirbi?“ Ir praktiška, ir naudinga.
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Ekonomiškumo ir tobulumo derinys
Samsung ML–2010 | 450 Lt

www.samsung.com
Spausdintuvai tampa įprastu dalyku mūsų gyvenime, todėl nenuostabu, jog 
esame labai jiems reiklūs. Juk dažniausi reikalavimai spausdintuvams yra 
šie: greitis, paprastas naudojimas ir ekonomiškumas. Tačiau lazda turi du 

galus — jei rinksies prabangų spausdintuvą — sumokėsi didžiulius pinigus, 
tačiau būsi garantuotas, jog tas daiktas veiks puikiai; o jei įsigydamas 

spausdintuvą bandysi sutaupyti — mokėsi didžiulius pinigus už nuolatinius 
rašalo papildymus arba technines apžiūras. Samsung siūlo išeitį — ML–2010 

yra pats greičiausias savo klasės spausdintuvas (22 puslapiai per minutę). 
Pirmojo lapo reikia laukti mažiau nei 10 sekundžių, todėl vos paspaudus 

„print“, spausdintuvas atspausdins dokumentą Tau net nespėjus nueiti iki jo, 
esančio kitame biuro gale. Paprastas naudojimas ir ekonomiška TonerSaver 

technologija garantuoja, jog šis prietaisas patenkins Tavo poreikius, todėl 
belieka paminėti kitus duomenis: 1200x600 dpi efektyvioji rezoliucija, 

150 lapų padėklas, USB 1.1 bei 2.0 jungtys ir, žinoma, suderinamumas su 
Windows, Macintosh ir Linux operacinėmis sistemomis. Lyg ir viskas, ko reikia.

Jokių ribų mano telefonui
Apacer 1 GB RS–MMC | 300 Lt
www.apacer.com
Juk ne viskas priklauso nuo Tavo norų ir pastangų. Pastatai didžiulį namą, įrengi jį pagal 
paskutinį mados klyksmą, apstatai įranga, apie kurią skaitai Stuff žurnale, o Tave ima ir paskiria 

direktoriumi kokioje nors Japonijos kompanijoje. Rinkis — namas arba 
atlyginimas, kuris yra „2 namai per mėnesį“. Štai Tau ir nematomos 

rankos įsikišimas. Tas pats ir kalbant apie 3G mobiliuosius 
telefonus — jie gali tikrai daug, tačiau atsiranda visokių pašalinių 
apribojimų, pvz., duomenų laikmenų talpa. Tačiau Apacer užsibrėžė 
tikslą, kuris turėtų pradžiuginti kiekvieną 3G telefono savininką — į 
Lietuvą atkeliauja 2 ir 1 GB talpos atminties kortelės, kurios padės 
užmiršti apie atminties ribas. Ši RS–MMC kortelė laužo visas 
nusistovėjusias talpos taisykles ir tampa beveik talpiausia telefonams 
skirta laikmena pasaulyje. Tad reikia džiaugtis, jog atsivėrė vartai, pro 
kuriuos galima patekti į aukštos kokybės filmų ir muzikos pasaulį. 
Kita vertus, didėjančius mobiliųjų telefonų galingumus turėtų lydėti 
analogiškai didėjančios laikmenos, nes kitu atveju bus tokia situacija, 
kai galėsime fotografuoti vos 5 kartus. Pradžioje pakaks ir 1 GB. 

Žalia šviesa triukšmadariams
Logitech Wireless Music System for PC| 450 Lt
www.logitech.com
Mes mėgstame MP3 muziką. Ją daug paprasčiau rūšiuoti, tvarkyti, saugoti 
ir, žinoma, klausytis. Tačiau daugelis tokio formato muzikinius failus laiko 
kompiuteriuose, todėl kai vyksta balius, naudodamas tik kompiuterio 
kolonėles, kaimynų akyse triukšmadario įvaizdžio nesusikursi. Tačiau visada 
yra išeitis — šį kartą ją dovanoja Logitech. Logitech Wireless Music System 
leidžia sujungti Tavo kompiuterį su namų kino sistema, tiksliau, su jos 
garsiakalbiais. Į kompiuterio USB lizdą įstatomas specialus siųstuvas, o į namų 
kino sistemą — imtuvas, kuris ir priima visus siųstuvo siunčiamus signalus. 
Nori viską valdyti, tiesa? Tada prireiks ir nuotolinio valdymo pultelio, kuris 
diriguoja visai belaidei namų garso sistemai. Visas komplektas įdiegiamas 
itin paprastai — tereikia reikiamus prietaisus sujungti į atitinkamas vietas, 
o tada prasidės tikra šventė. Ir net jei kurią nors sekundės dalį pabandysi 
surasti nors vieną silpną šio prietaiso vietą, tai pirmiausia turbūt pagalvosi 
apie suderinamumą su AK muzikos grotuvo programine įranga — Logitech 
nebijo jokių programų, tad galėsi naudotis savo muzikinėmis programomis. 
Belieka sugalvoti pasiteisinimą, kai kitą dieną laiptinėje sutikęs visą 
naktį dėl triukšmo nemiegojusį kaimyną, turėtum jam ką pasakyti.
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