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DAR KARTELĮ ASMENINIS KOM-
PIUTERIS
HP Pavilion dv6003ea | 3200 Lt
www.hp.com

Mums labai patiko HP reklaminis šūkis, kuriame teigiama, jog 
kompiuteris vėl tampa asmeniniu. Juk taip ir yra iš tikrųjų – bent 
jau naujieji HP nešiojamų kompiuterių modeliai daro viską, kad 
mums tereiktų vieno mygtuko pagalba sutvarkyti visos dienos 
reikalus. Kaip tai įmanoma? Su šiuo galiūnu viskas įmanoma. Dalis 
technikos šedevrų, kurie slypi po dailučiu korpusu – 512 MB RAM 
atminties, AMD Turion 64 X2 procesorius, 80 GB talpos kietasis 
diskas, NVIDIA GeForce Go 7200 vaizdo korta ir 802.11a/b/g WLAN 
standartas. Tai toli gražu ne viskas. Plika akimi pastebime ir dar 
vieną šaunų dalyką – 15,4 colių įstrižainės WXGA aukštos raiškos 
BrightView tipo plačiaekranį ekraną, kuriam nuotaiką pradžiugina 
internetinė kamera su integruotu mikrofonu. Visokių tipų DVD 
įrašinėjantis diskasukis tarsi užsimena, jog muzika ir filmai čia tikrai 
laukiame svečiai, tačiau kai pamatai, jog prie laptopo pridėtas ir 

firminis HP nuotolinio valdymo pulte-
lis, supranti, jog su kompiuteriu 
nesiskirsi ir po darbo. Na ir kaip gi 

jis gali netapti vėl asmeniniu, kai HP 
viską daro nepriekaištingai?!

HARDNEWS

ORANŽINIS PLIUSAS 
MOKO ISPANŲ KALBOS

Apacer Audio Steno AU822 | Pasiro-
dys 2006 m. rudenį
www.apacer.com
MP3 grotuvai tokie populiarūs, jog jų 
pradeda prireikti netgi tiems, kurie, 
atrodo, nėra potencialūs šių produktų 
vartotojai. Pavyzdžiui, visai neseniai 
išgirdau komentarą iš savo močiutės, 
kuriai, pasirodo, reikia MP3 grotuvo 
tam, kad galėtų klausytis E. Kučinsko 
dainų pakeliui į sodą. Kur ritasi pasau-
lis? Atiduok savo buvusį MP3 grotuvą 
močiutei ir ieškok kito – juk nepriversi 
jos laukti, kol surasi ir nupirksi jai 
tinkamą, tiesa? Tuo labiau, jog tu tikrai 
įsimylėsi šį Apacer pirmosios akistatos 
metu. Didžiulis 1,5 colių įstrižainės 
CSTN 65K spalvotas ekranas puikiai 
atgamina filmų ir nuotraukų spalvas. 
Tai ypatingai plonas ir solidus MP3 
grotuvas, kurio centre akį rėžiantis 
dizaino elementas – oranžinis pliusas. 

Taip, jis iš karto „kabina“ ne vieną, todėl paskubėk užsirezervuoti 
ir sau vieną, nes vargu ar jų liks po pirmosios siuntos nusileidimo 
parduotuvės sandėlyje. Juk jame be visa ko yra ir FM radijas su 
įrašinėjimo funkcija ir net užsienio kalbų instruktažas (kai tau reikia 
pakartoti išgirstus naujus žodžius užsienio kalba)!

DISKUS KEIČIA FLASH‘AI
Intenso USB Drive | Pasirodys 2006 m. rugsėjo mėn.
www.intenso.de
Įdomu, ar kompanija In-
tenso keičia veiklos kryptį, 
ar tiesiog prisitaiko prie 
aplinkos pokyčių. Bet ku-
riuo atveju, tai sveikin-
tina – kompaktinių diskų 
novatorė ir gamybos lyderė 
vokiečių kompanija Intenso 
anksčiau mūsų duomenis 
saugoti siūlė DVD arba 
CD laikmenose, tačiau 
trenkė žaibas į medį ir 
firma pradėjo gaminti USB 
„atmintines“. Šie USB 
„rakteliai“ yra labai maži 
ir patogūs nešiotis, tačiau 
svarbiausia – kokybiški. 
Pasirink norimą talpą – 
256 ar 512 MB; 1 ar 2 GB 
– ir pasidaryk svarbiausių dainų, filmų, nuotraukų  ar dokumentų 
kopijas, kurias nuolatos turėsi prie savęs. Neturi vietos diskui 
(žinoma, tik su Intenso vardu) – pasiimk raktą (su tokiu pat vardu). 
Kam mėtytis į šonus – sykį likai patenkintas ar net nudžiugintas 
Intenso produktu, nerizikuok savo nuotaika ir toliau.

KIEK PLAČIAI 
GALI IŠSKĖSTI RANKAS
Samsung 940BW | 940 Lt
www.samsung.com
Aš nepasakosiu, kaip nusipirkau šį monitorių savo namams. Tikrai 
neminėsiu, jog prie laiptinės surengiau varžybas, kurio iš kaimynų 
pečiai plačiausi. Turbūt nuspėji pats, kad plačiaekranį monitorių 
paimti už šonų ne taip jau paprasta, taip? Juokauju. Čia gi Sam-
sung – kompanija, kuri šalina sunkumus mūsų gyvenime, o ne juos 
kuria. Pasižiūrėk į šį gražuolį – taip, tai monitorius, o ne svetainėje 
vietos ieškantis televizorius. 19 colių įstrižainės plačiaekranis LCD 
monitorius  sukuria net 1440x900 rezoliuciją, kurią palydi tokie 
pasiekimai kaip 4 ms reakcijos laikas (nuo pilkos iki pilkos), 500:1 
kontrastas ir 300 cdm ryškumas. 160 laipsnių matymo kampas egz-

istuoja tiek vertikalėje, 
tiek horizontalėje, o 
D-SUB, DVI-D (HDCP) 
ir net įmontuotas en-
ergijos šaltinis sukuria 
visa kita, ko tau trūksta 
po to, kai atsipeikėji... 
Juk  j i s  buvo  tave 
užhipnotizavęs kaip ir 
mus kelioms valan-
doms savo išvaizda, 
tiesa?
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