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Garso ir vaizdo strategija
ViewSonic VX2245wm | Apie 1 700 Lt

www.viewsonic.com
Ar kada nors susimąstei, ką reiškia vienos ar kitos kompanijos pavadinimas? 
Pavyzdžiui, ViewSonic… Mokantys anglų kalbą turėtų pajusti skanų garso ir 
vaizdo kvapą, tačiau pasirodžius šiam modeliui tai užuos net ir tie, kuriems 

anglų kalba sekasi taip, kaip man japonų (o sekasi nekaip). ViewSonic kom-
panijos 22 colių įstrižainės velniukas, gatvėje šaukiamas VX2245wm vardu, 

dėl savo grožio pasaulyje geriau žinomas kaip VX2245wm ViewDock LCD. 
Novatoriškas, ypač gražus ir blizgus pianino juodumo korpusas, speciali jung-

tis ir „kampas“ Tavo iPodui, labai greitas atsako laikas (vos 5 ms) ir inte-
gruota stereogarsiakalbių su žemų dažnių kolonėle komanda garantuoja, jog 

pasiimsi viską tiek iš vaizdo, tiek ir iš garso. Galima teigti, jog VX2245wm 
nustato naujus daugialypės terpės ekranų standartus, nes jame yra net 8-in-1 
atminties kortelių skaitytuvas, USB jungtys, integruotas mikrofonas ir ausinių 

jungtis. Atrodo, ViewSonic turi aiškią strategiją tiek garso, tiek vaizdo srityje… 
Belieka su didžiuliu išgąsčiu iš šio juodo velniuko išprašyti savo iPodą.

Bilo galvos skausmas
PQI Intelligent Stick Pro220 | Pasirodys gruodį
PQI Card Drive U510 Pro | Pasirodys gruodį
www.pqi.com.tw
Kai pasaulis ieško, kaip daugiau sutalpinti į mažiau, PQI nepamiršta ir smagių 
mažmožių, dėl kurių esame priversti pamesti galvą. Taip, mes kalbame apie PQI 
atminties įrenginį (USB „raktą“), kuris užima lyderio poziciją futbolo mėgėjų širdy-
se. Ir tų žmonių, kurie mėgsta kreditines korteles. Žinoma, dar ir tų, kurie mėgs-
ta stilių ir išskirtinumą. Bet šį kartą pakalbėsime apie du patobulintus ir ypač 
įdomius prietaisus. Kol Billas Gatesas bando paleisti Vista, PQI jau yra pasiruo-
šęs šios operacinės sistemos suderinamumui. Tiksliau, tos operacinės sistemos 
ReadyBoost varikliukui — abu PQI modeliai Vista vartotojams padovanos ypač 
didelius duomenų persiuntimo greičius. U510 Pro „kreditinė kortelė“ pasižymės 
25 MB/s nuskaitymo ir 17 MB/s įrašymo greičiu, o mažoji Pro220 nuskaitymo 
greitį padidins net iki 33 MB/s. Gerbiamas Microsoft, atrodo Jus jau „apdėjo“…

Atsovas Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
UAB „Resena“, Vilniaus g.27

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. Papras-

tas naudoti ir išvaizdus gražuolis puikiai tiks žmo-
gui, mėgstančiam klausytis muzikos ir dalytis ja su 

draugais. Įsivaizduok, jog įsirašei naują albumą 
ir pakeliui pas draugą jį išklausei. Tada daino-
mis apsikeiti su draugu ir turi atnaujintą muzi-

kinį archyvą. LCD ekranas itin ryškus, o šio 
prietaiso valdymas toks paprastas, jog myg-
tukus gali spaudyti į juos net nežiūrėdamas. 

Šis grotuvas pasižymi neribota talpa — be 
vidinės (128 MB—1 GB talpos), visada gali 
prijungti ir papildomą SD arba MMC korte-
lę, savo AU231 galimybes išplėsdamas iki 

begalybės. Itin greitas USB 2.0 jungtį turin-
tis grotuvas muziką arba kitus failus iš AK 
nukopijuoti į grotuvą (arba atvirkščiai) lei-

džia beveik akimirksniu. 

Kadangi susidomėjimas mūsų Hot Stuff 
Lietuva skilties konkursu vis didėja, nutarėme 
panašiais konkursais Tave džiuginti iki Kalėdų, 
o juk Kalėdos — puikiausias laikas pradžiuginti 
save miela dovanėle. Šio mėnesio dovanėlė — 
Apacer AudioS AU231 (1 GB)

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

Kuris iš paminėtų formatų yra muzikinis?Kuris iš paminėtų formatų yra muzikinis?

11.. MP3
22.. BMP
33.. DOC

Atsakymą siųsk numeriu 

SMS žinutės laukelyje įrašęs STUFF, tarpas, 

teisingo atsakymo numerį.

Pvz.: STUFF 11 arba STUFF 22, arba STUFF 33.

KONKURSAS!

16561656

Žinutės kaina 1 Lt
Su laimėtojais susisieksime.

MP3
LAIMĖK
LAIMĖK GROTUVĄ

GROTUVĄ!!!!!!
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Slapto tyrimo rezultatai
AcmeBook UltraLight AB11-Z35F 

| 3 500 Lt
www.acc.acme.lt

Ar atsimeni tuos laikus, kai pasaulis buvo 
gan „uždaras“ ir bet kokia žinutė iš užsie-

nio skambėdavo kaip pasaulinis įvykis. Pame-
ni, kaip įdomiai skambėjo ilgi kitataučių, ypač 

iš Afrikos ir Pietų Amerikos, vardai ir pavar-
dės? Kažkas panašaus atsitiko ir mums, kai 
išvydome šį AcmeBook „laptopą“. Kompa-

nija vaikosi pasaulines madas ir kaip didieji 
gamintojai savo produktams dovanoja keis-
tus vardus, sudarytus iš skaičių ir raidžių. 

Galbūt jie tikėjosi tokį gerą daiktą nuslėpti 
nuo mūsų? Nepavyko — mes šį gražuo-

lį radome ir apie jį pasakojame visiems. 
13,3 colio įstrižainės WXGA ekra-

nas, Intel Core Duo T2300E proce-
sorius, 1 GB RAM atminties, 80 GB 

standusis diskas, Bluetooth, WLan 
802.11abg, Gb-e LAN, trys USB liz-
dai ir begalė kitų technologinių laimėjimų, apie kuriuos 

galėjome net nesužinoti. Deja, dabar šį vos 1,95 kg sve-
riantį gražuolį mes ne tik žinome, bet ir regime sapnuose.

Visur ir visada
BenQ X720 | 720 Lt
www.benq.lt
Atsiprašome, kad pagražinome jo kainą: vienur ji yra 730 litų, kitur — 
700 litų. Mes tiesiog pamanėme, jog būtų labai gražu, kad kiekvienas daik-
tas pasaulyje turėtų pavadinime skaičių, kuris parodytų jo vertę. 720 tai 
720, ir taškas. Tuo labiau kad čia ne šiaip skaičius — tai išskirtinio BenQ 
modelio pavadinime esantis skaičius. Tai mažiausias pasaulyje 7 mln. vaizdo 
taškų fotikas, kurio dizainą apibūdina tokie žodžiai kaip „stilius“ ir „elegan-
cija“. 2,5 colio įstrižainės ekranas pasižymi aukštos raiškos 232 000 vaiz-
do taškų rezoliucija, o korpuso priekyje išlindęs objektyvas traukia ne vieno 
akį — taip, ten iš tikrųjų parašyta Pentax. Dar keletas smulkmenėlių, kurios 
gali palengvinti fotografo gyvenimą — ISO 4000 jautrumas (filmuojant), 
Super Shake-Free sistema, MPEG4 formato vaizdo filmavimas ir t. t. BenQ ir 
vėl akcentuoja, jog fotiką su savim reikia turėti visada ir visur — kodėl gi ne, 
jei X720 išties toks puikus…

Kūčių nakties stebuklai
Apacer AH320 ACE 
| Pasirodys gruodį

www.apacer.com
Skaitmeninė muzika, filmai, nuotraukos, dokumen-
tai, laiškai ir t. t. Mums jų niekada nebus gana — 

turbūt skaitmeninis žmogus tuo ir skiriasi nuo 
paprasto, jog jam niekada neužtenka vieno muziki-
nio albumo ir vieno filmo, kurį žiūri bent porą kartų 
per savaitę. Ir tada prieiname liepto galą — skaitme-
niniai failai užima virtualią vietą mūsų skaitmeninėse 
talpose, nesvarbu, kokios jos būtų. USB atmintinės 
tampa tokiomis pat populiariomis duomenų perda-
vimo tarpininkėmis kaip kadaise buvo diskeliai, bet 

šios atmintinės taip pat nėra beribės. Tačiau kai 
mes išgirdome tai, ką pasakysime ir Tau, pama-

nėme, jog tai pats tikriausias stebuklas — AH320 
atmintinė naudoja ACE (Apacer kompresijos pro-
graminę įrangą), kuri failus „suspaudžia“ taip sti-
priai, jog jie sumažėja net iki 5 kartų! Na, argi Tu 
tuo gali patikėti? Tai tikras stebuklas… Tuo labiau 

jog ACE programinė įranga, kuri „sveria“ vos 1 MB, 
nesubjauroja gražaus AH320 USB „rakto“.

Kalėdų Senelis jį puikiai žino
Western Digital WDXMS1200 | Pasirodys gruodį

www.westerndigital.com
Kalėdos — stebuklų metas. Daug nepasakosime, geriau pasižiūrėkime drauge į šį gražuo-

lį. Tai išorinis standusis diskas! Gali tuo patikėti? Taip, jo darbas toks pat kaip ir to „negra-
žaus“ agregato, esančio kompiuterio korpuso viduje, tačiau vien dėl to, jog jam tenka 

dažnai vaikščioti po miestą Tavo kišenėje, jo niekada nepamatysi susivėlusio, apsirengu-
sio prastais drabužiais ar nepasitempusio. Jokių įdiegimų — programinė įranga yra stan-
džiojo disko viduje, todėl jis pasiruošęs darbuotis vos jį prijungus prie AK. Jokių elektros 
šaltinių — WDXMS1200 pasitenkina ir tuo, ką gauna iš USB 2.0 jungties. 5400 RPM, 

kompaktiškumas ir stilius — pagrindiniai šio gražuolio apibūdinimai, todėl Kalėdų Seneliui 
tereikia pasakyti GB skaičių ir „tas gražus bei mažas išorinis standusis diskas“, ir šis išgal-

votas personažas iš karto supras, apie ką kalbi.


