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HOT STUFF LIETUVA
Pasitikime vasarą. Pasitikime vasarą. 

Nauja technika Lietuvoje.Nauja technika Lietuvoje.

NUOSTABUS PROTAS
Naujasis Nokia telefonas bando Naujasis Nokia telefonas bando 

iškovoti pergalę Superteste.iškovoti pergalę Superteste.
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DUOKIT GARSO!
Mes ieškome tik Mes ieškome tik 
kokybiškų garsiakalbiųkokybiškų garsiakalbių

TRIUŠIS AR KIŠKIS?
Itin mielas augintinis, kuris Itin mielas augintinis, kuris 

nesiprašo į lauką.nesiprašo į lauką.

TESTUOJAME:TESTUOJAME:
 MP3 GROTUVUS

 FOTOAPARATUS
GARSIAKALBIUS
MOB. TELEFONUS

++Sony Walkman legenda meta 

iššūkį MP3 karaliui

iPodas prieš Walkman

MOBILUS 
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Kas naujo, 
Sony Ericsson?
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Vieninteliai tikri
Adidas +Teamgeist | 400 Lt
www.adidas.com

Mitre Meteor | 350 Lt
www.mitre.com
Jeigu Tu nesidomi futbolu, mums Tavęs labai gaila, nes tai pagal popu-
liarumą pirmaujanti sporto šaka pasaulyje. Marijonas Mikutavičius netgi 
apdainavo savo meilę šiai sporto šakai... O šiais metais, be visa ko, dar vyks 
ir pasaulio čempionatas! Žiūrim, ką turim... Du naujo dizaino kamuoliai, 
kuriuos spardys keliasdešimt pačių geriausių pasaulio futbolininkų. Adidas 
sukūrė visiškai naują dizainą, tačiau Meteor jam nenusileidžia — tuo labiau 
jog pastarasis kamuolys gali skrieti 160 km/h greičiu. Keista, jog jie įperkami 
net ir tiems, kurie nesidomi futbolu, bet nori pasipuikuoti savo futbolo manija 
prieš sergantį kaimyną.

Ateitis yra ryški, tačiau mes jos nematome
Humax HDCI2000 | 1 500 Lt

www.humaxdigital.com
Skubu! Mesk nebaigtus darbus į šalį 

ir bėk ieškoti šio Humax prietaiso. 
Jeigu jo nerasi Lietuvoje (kaip, beje, 
ir daugelio produktų, esančių šiame 

žurnale — lietuviai, matyt, nemėgsta 
produktų įvairovės), skrisk į kaimyninę 

šalį ir ieškok ten. Kodėl? Ogi todėl, 
kad šis prietaisas gaudo satelito HD 

signalus nemokamai. Na ir kas, kad tų 
signalų reikės ieškoti keletą metų — Tu 

jau dabar gali būti pasiruošęs ateičiai, kuri yra išties 
ryški, žavi ir... dar nematoma.
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Hot Stuff Lietuva
NAUJA ĮRANGA LIETUVOJE

Šokoladiniai pokalbiai
LG Chocolate | Pasirodys gegužę 

www.lge.com
Mes mėgstame tortus, saldainius, ledus, karamelę, 

šokoladą... Šokoladą? Ar jis visada valgomas? Pasirodo, 
ne. Šis vos 15,2 mm storio telefonas pavadintas ypač 

skaniai — Chocolate, tai lietuviškai reiškia ne ką nors kitą, 
o skaniausią saldumyną. Madų besivaikantys dizaine-

riai nepamiršo ir klavišų — raudonas jų apšvietimas yra 
vienas iš šio prietaiso kozirių. 1,3 mln. vaizdo taškų 

„šokoladinė“ kamera, audiogrotuvas, kuris supranta tokius 
saldžius formatus kaip MP3, AAC ir AAC+. Ir tai dar ne 
viskas — 5 cm įstrižainės ekranas su 262 000 spalvų 

džiugina mūsų akis, kai mes galvojame tik apie šokola-
dą. 128 MB vidinė atmintis ir USB bei Bluetooth porelė 
neleidžia šio mobiliojo telefono laikyti pustuščio — juk į 
šokoladą reikia įdėti ir riešutų bei razinų, tiesa? LG žino 
visas saldžiosios virtuvės paslaptis, todėl mums belieka 

ryti seiles ir laukti, kol galėsime tai paragauti.

Aš noriu būti mados auka!
Imation Flash Wristband | Pasirodys pavasarį

www.imation.com
Guminės apyrankės jau tampa ne mados, o egzistavimo daly-
ku — kaip Tu gali gyventi, ant rankos neturėdamas nė vienos 

tokios apyrankės? Juk ir pasirinkimas gan didelis! Tiesa, kai kurie 
žmonės laukia, kol galės įsigyti tikras Lence Armstrong apyran-
kes ir paaukoti pinigus geriems tikslams, o kiti vaikosi mados ir 
„štampuoja“ milijonus apyrankių su bet kokiais užrašais — ne-

nustebčiau suradęs net su savo vardu. Tačiau kompanija Imation 
sugalvojo kai ką nuostabaus — kodėl ant rankos nešiojamoje 

apyrankėje neįmontuoti 256 MB fl ash atmintinės?! Tikrai, puiki 
mintis — guminis paviršius nekimba ir nedrasko nei drabužių, nei 
kuprinės, ko negalima pasakyti apie standartinius USB raktus. Be 
to, ir mados vėjai pakankamai stiprūs. Suderinama su Windows 
AK ir Mac kompiuteriais, nereikalauja jokių programų ar išorinės 
energijos šaltinio — paprastas kompanijos Imation sprendimas. 

Plojame už išradingumą.

Visi daiktai turi stilių
Apacer Handy Steno AH220 | 120 Lt

www.apacer.com
Kai USB „raktai“ tapo tokia pat kasdienybės dalele kaip ir CD diskai, 

atsirado poreikis turėti ne tik greitą ir patikimą, bet ir stilingą (kitokį nei 
visų kitų) prietaisą. Šis kompaktiškas AA baterijos dydžio „raktukas“ išties 

išsiskiria iš kitų — ne veltui AH220 buvo vienas iš didžiausių traukos 
taškų Apacer stende CeBIT 2006 parodoje. Kur šį daiktą nešioti — gali 

rinktis pats. Jis telpa net ir mažoje kišenėje, taip pat jį gali pasikabinti 
ant kaklo arba priderinti prie kaklaraiščio. Kaip teigia gamin-

tojai, dvigubą rodyklę ar net strėlę primenančios dizaino 
linijos rodo, jog Apacer nežada mūsų kvaršinti pilkais 

ir „nūdnais“ produktais — šis plug‘n‘play principu 
veikiantis prietaisas tai patvirtina. 1 GB talpos 

„raktas“ kainuoja apie 120 litų, tačiau tai 
nėra vienintelis talpos variantas — 

atsižvelgdamas į savo poreikius 
gali pasirinkti 128, 256, 

512 MB ar net 2 GB 
talpos „raktą“.




