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Skambantis „viskas viename“
apacer audioS au231 (1 gB) | 

150 Lt
www.apacer.com

Naujasis Apacer AU231 sujungia MP3 
grotuvą, USB „raktą“ ir SD/MMC kortelių 

skaitytuvą. Paprastas naudoti ir išvaiz-
dus gražuolis puikiai tiks žmogui, mėgs-

tančiam klausytis muzikos ir dalytis ja 
su draugais. Įsivaizduok, jog įsirašei 
naują albumą ir pakeliui pas draugą 
jį išklausei. Tada dainomis apsikeiti 
su draugu ir turi atnaujintą muzikinį 
archyvą. LCD ekranas itin ryškus, o 
šio prietaiso valdymas toks papras-

tas, jog mygtukus gali spaudyti į 
juos net nežiūrėdamas. Šis grotu-
vas pasižymi neribota talpa — be 

vidinės (nuo 128 MB iki 1 GB tal-
pos), visada gali prijungti ir papil-
domą SD arba MMC kortelę, savo 

AU231 galimybes išplėsdamas 
iki begalybės. Itin greitas USB 2.0 

jungtį turintis grotuvas leidžia muzi-
ką arba kitus failus iš AK nukopijuoti į 

grotuvą (arba atvirkščiai) beveik akimirksniu. 

Mes turime tik vieną sidabrinį apacer audioS 
au231 (1 gB talpos) MP3 grotuvą, todėl 
niekaip negalime juo pasidalyti. Būk geras, 
padėk atsikratyti mums šios problemos — 
pasiimk šį grotuvą. 

Tau tik reikia teisingai atsakyti į klausimą ir 
išsiųsti SMS žinutę.

Kokia yra maksimali vidinė (be kortelių) 
Apacer AudioS AU231 talpa?

1. 256 MB
2. 1 gB
3. 128 MB

Teisingą atsakymą siųsk numeriu  
SMS žinutės laukelyje įrašęs STUFF, tarpas, ir 
teisingo atsakymo numerį.

Pvz.: STUFF 1 arba STUFF 2, arba STUFF 3.

KOnKUrSaS!

1656
Žinutės kaina 1 Lt

Paprastumas ir komfortas
Logitech V100 | 60 Lt
www.logitech.com

Nešiojamasis kompiuteris tampa vis labiau neatsiejamas nuo mūsų kasdienybės, 
tačiau tokiu pat neatsiejamu tampa ir diskomfortas, kuri sukelia nešiojamojo kom-
piuterio „pelės kursoriaus valdymo panelė“, t. y. „touchpadas“. Išeitis yra — 
tereikia prijungti išorinę pelytę ir vėl pasijusi lyg sėdėtum prie stacionaraus AK. 
Tačiau daugelis nešiojamųjų kompiuterių savininkų taip pat turi problemų — 
tai laidas maišosi, tai pelė netelpa į nešiojamojo kompiuterio krepšį. Logitech 
rado išeitį, kuri turėtų pagelbėti — V100 optinė pelė yra tokia maža, kad ne 
tik telpa į bet kurį krepšį, bet ir mūsų delnams suteikia komfortą. Pelės ratu-
kas didžiulius informacijos klodus leidžia greitai slankioti tiek vertikaliai, tiek 

horizontaliai (žinoma, nelieka pamirštos ir priartinimo bei nutolinimo funkcijos). 
Pelytė gan paprasta — nereikia jokių papildomų įdiegimų. Tiesiog įjungi į USB 

lizdą ir naudojiesi. Ką čia bepridurti — paprasta, bet labai naudinga.

Po lengvų treniruočių — į priekį!
Microlab FC661 | Pasirodys vasarą

www.microlab-speaker.ru
Mes labai apsidžiaugėme pamatę seną gerą pažįstamą — Microlab. 

Taip, jam kliuvo nepavydėtina užduotis — prieš kelis mėnesius sureng-
tame garso sistemų ringe šios firmos garsiakalbiams reikėjo kovoti su 

tokiais vardais kaip Creative ir Logitech. Tačiau po lengvo apšilimo var-
žybose, Microlab sukaupė visą savo patirtį ir žengė dar vieną žingsnį. Šį 
kartą Microlab garsiakalbiai yra ne tik pasiruošę susipažinti su mumis, 

bet ir mus sužavėti. Tu tik pažiūrėk, kokie jie gražūs… Tai 2.1 garso sis-
tema, kurios galingumas yra 42 W (2 x 11 W satelitai ir 20 W žemų 

dažnių garsiakalbis), o stiprintuvas ir nuotolinio valdymo pultelis dova-
noja ne tik funkcionalumą, bet ir puikų vaizdą. Microlab, mes laukiame 

tęsinio…
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atsargiai, neatsitrenk!
BenQ-Siemens EF81 | 1 400 Lt
www.benq-siemens.com
Prisižiūrėję reklamų apie „susilpnėjusią gyny-
bą“, ir mes pradėjome žaisti ant Stuff testų 
stalo. Vietoj alavinių kareivėlių visi pasirinko-
me po mobilųjį telefoną ir žaidėme „karą“. Ach, 
vaikystės prisiminimai ir visa kita… Kol neatsi-
tiko baisus dalykas. Baltųjų pusėje įvyko konf-
liktas — vienas telefonas netyčia atsitrenkė į 
šonų stovintį naujutėlį BenQ-Siemens EF81. 
Kadangi jis toks plonas, vargu ar kaltininką 
galima kaltinti tyčiniu susidūrimu. Tu tik pažiū-
rėk — vos 16 mm pločio gražuolis yra nau-
jausių technologijų pasididžiavimas. Du TFT 
ekranai (320 x 240 ir 160 x 120 taškų), 3G, 
64 MB vidinė atmintis, microSD kortelės jung-
tis, diktofonas, GPRS ir visi mieli niekučiai, dėl 
kurių ir mylime mobiliuosius telefonus. Kalbu 
apie nuotraukos priskyrimą skambinančiajam, 
meniu temas, ekrano užsklandas ir t. t. Nuos-
tabus geldelės formos „kareivėlis“, kuriam 
nelinkime priaugti svorio — kiek paaugęs jis 
taps mūsų „stalinio karo“ šnipu. 

Muzika suka pasaulį
Logitech inMotion iM7 | 950 Lt

www.logitech.com
Šito žadėjau nepasakoti, bet ar įmanoma tai 

nutylėti? Neseniai teko rengti bernvakarį, tad į 
pagalbą pasikviečiau Logitech inMotion iM7. 

Ši nešiojamoji garso sistema, skirta Apple 
iPod grotuvams, tapo didesne žvaigžde nei 

būsimasis jaunikis, kai miesto gatvėmis kelia-
vome su garsia muzika. Net praeiviai labiau 

domėjosi gražučiu baltu „boomboxa“ nei cere-
monijos dalyviais. Mes taip pat pamiršome, 
jog pagrindinį vaidmenį atlieka ir iPodas — 

inMotion toks nepriekaištingas, jog rodos, kad 
iPodas yra tik jo sudėtinė detalė. Įsigyk aštuo-
nias AA baterijas ir pirmyn į gatvę — garsas 
išties nuostabus. Jeigu netoliese yra elektros 
šaltinis, įjunk šį inMotion ir kartu įkrauk savo 
iPodą. Viskas nuostabu… bet ir tai dar ne vis-

kas. Mes vos nesusimušėme, kai pamatė-
me nuotolinio valdymo pultelį — jį visi norėjo 
palaikyti. Galų gale visi pamiršo iPodą, jauni-
kį ir net muziką, nes tą kartą (ir visus kitus) 
pasaulį aplink ašį suko ne kas kitas, o Logi-

tech inMotion iM7.

Nuostabus grožis. gaila, kad toks mažas
apacer Handy Steno aH123 | Pasirodys vasarą

www.apacer.com
Čia tai bent! Mes privalome surasti būdą, kuris padėtų išvengti masinės psichozės dėl paralyžiuotų standžiųjų 
diskelių (liaudyje „flopikais“ vadinamų) likimo. Diskai — tiek CD, tiek DVD — užima nemažai vietos, todėl ne 
nuostabu, jog mes vis labiau pamilstame USB „raktukus“. Tačiau tik ne taip karštai, kaip šį — Apacer Handy 

Steno AH123. Tu tik pažiūrėk į jį — mes specialiai padidinome nuotrauką, kad galėtum gerai jį matyti. Jis 
toks mažas, jog storoji kraštinė vos pasiekia liniją, mūsų liniuotėje esančią ties 5 mm. Neslystančių medžia-
gų korpusas ir LED šviesos indikatorius yra svarbiausi šio daikčiuko koziriai, tačiau jam jų niekada neprireiks. 

Ši didelio greičio USB duomenų laikmena yra vienas iš mažiausių tokio rango produktų pasaulyje. Pasirink 
norimą talpą (256 MB, 512 MB arba 1 GB) ir… viskas. Pirmyn į skaitmeninį pasaulį, kuriame Tave nuo šiol 

vadins ne vardu, o „tuo, kuris turi TĄ nerealų USB daiktą“.




