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Plojimai tik vienai funkcijai?
Philips 42 PF 9831 | 15 000 Lt

www.philips.com
Smagiausia yra ne tai, jog čia telpa begalė aukš-

čiausią kokybę lemiančių veiksnių — 6:9 formatas, 
107 cm įstrižainė, WXGA 1 366 x 768 rezoliuci-
ja, 4 500:1 kontrastas, 550 cd/m² ryškumas, — 

bet tai, jog šiame telike jau apsigyveno nauja ir turbūt 
revoliucinė Philips technologija, vardu Clear LCD. Kas 

tai? Visų pirma Clear LCD iš pagrindų pakeičia jude-
sio ir tamsių tonų atkūrimą. Taip yra todėl, jog Clear 

LCD sukurta tam, kad panaikintų du pagrindinius 
LCD televizorių trūkumus, t. y. dinamiškose scenose 
neryškų judesių perdavimą (pvz., sporto varžybos) ir 
nekokybišką vaizdo kontrastą, televizorių žiūrint tam-

sioje patalpoje. Pasinaudojant Philips sukurtu gali-
nio apšvietimo moduliu Aptura, televizoriuose su 

Clear LCD technologija, šviesos srautas padidintas 
300 proc. Aukšto intensyvumo fluorescencinės lem-

pos neutralizuoja „užlaikymo“ efektą (Sample and 
Hold Effect), kuris yra būdingas visiems LCD ekra-

nams, ir sukuria nuostabaus ryškumo judančių objek-
tų vaizdą. Žodžiu, dar vienas žingsnis tobulybės link, 
kurį žengti padeda DVB-T, USB ir HDMI jungtys bei 

daug suderinamų atminties kortelių.

Ir kompiuteriai vėl taps asmeniniais
HP Pavilion dv2000 | Pasirodys vasarą 
www.hp.com
Su šūkiu „Kompiuteris vėl tapo asmeninis“ naujus darbus pradeda kompanija HP. Kas jau kas, bet HP 
tikrai žino, ko mums reikia, nes kitu atveju vargu ar būtų pelniusi tokį pripažinimą visame pasauly-
je. Be to, šūkis ir liktų tik šūkiu, jei ne HP kompanijos įrodymai, jog to iš tiesų siekiama — turime įro-

dymą, vardu HP Pavilion dv2000. Naujasis kompiuteris pasižymi ypač tvirtu ir blizgiu paviršiumi 
HP Imprint finish, kuris ne tik saugo nuo įbrėžimų ir daro kompiuterį ilgaamžiškesniu, tačiau 

ir ypač stilingai atrodo. Šis nešiojamasis kompiuteris ypač tinka žiūrėti filmus — aukšto 
vaizdo kokybę garantuoja ekranas su technologija HP Brightview ir vaizdo plokštė 
Nvidia GeForce, o kokybišką garsą — kolonėlės Altec Lansing. Tiek daug žinomų 
vardų po vienu HP stogeliu? Taip, tačiau tai dar ne viskas — HP Pavilion dv2000 

įdiegta naujovė QuickPlay leidžia žiūrėti filmą ar klausytis muzikos nelaukiant, kol 
kompiuteris įsikraus. Tereikia paspausti vieną mygtuką ir… na, gal visko nepasako-

sime, lai lieka šiek tiek intrigos. Nors apie papildomą nuotolinį valdymo pultelį Expres-
sCard vargu ar galime nutylėti. Populiarėjant internetiniams skambučiams, HP siūlo kompiuterius 

su 1,3 mln. vaizdo taškų kameromis ir dviem integruotais mikrofonais. Žodžiu, viskas, ko reikia, kad 
kompiuteris vėl tarnautų žmonijai, yra šiame Pavilion dv2000. Ačiū, HP…

Visi porom…
Acme A93 | 119 Lt

www.acmemedia.lt
Vasara — puikus metas išky-

lauti ir pramogauti. Tokiu metu ir 
galima pamatyti tikrą įvairių mobilių-

jų prietaisų vertę — juos galima pasiimti ir 
prie ežero, ir prie upės, ir į kalnus, ir į kelionę 

dviračiais. Žodžiu, tai ką aš noriu Tau pasakyti, yra seniai 
žinoma tiesa — muzikos niekada nebus per daug. Svarbiau-
sia, kad ją galėtum pasiimti su savimi — Acme dovano-
ja mobilios muzikos dozę šiai vasarai. Net 512 MB vidinės 
atminties už 119 litų?! Ko gero, tai tiesa — A93 modelis, be 
visa ko, turi ir diktofoną, todėl jeigu netikėtai sukurtum nau-
jesnį už klausomą hitą, tuoj pat įrašyk jį į savo grotuvą. Gero 
dizaino ir aukštos garso kokybės grotuvas turi ir dar vieną 
staigmeną — dviguba jungtis vienu metu tos pačios muzikė-
lės leidžia klausytis dviem žmonėms. Atrodo, jog Acme ragi-
na susirasti ką nors sau į porą…

Puiki alternatyva
Apacer Handy Steno AH320 512 MB | 72 Lt

www.apacer.com
Diskai ir kitos duomenų laikmenos, laikykitės — ateina naujo 

dizaino Apacer USB raktas su itin „skania“ kaina. Taip, vos 
už 72 litus gauni ne tik puikaus dizaino mažytę USB duo-

menų laikmeną, bet ir 512 MB talpos. Mes nesirinkome kitų 
talpos variantų, nes 512 MB yra kone optimaliausias pasiūly-

mas — tai mūsų fotikų kortelėms tarsi dovanoja antrąjį kvė-
pavimą. Jeigu jauti, kad Tavo fotiko kortelė tuoj užsipildys, 
pasinaudok šiuo Apacer gražuoliu ir jis Tau ne tik 

padarys vietos fotiko kortelėje, bet ir pablyksės 
savo LED indikatoriaus lempute. Viskas 

paprasta, tačiau labai efektyvu — 
Apacer vis dar yra mūsų 

numylėtinis.


