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VINIS
Jau apdovanotas!

Apacer AH520 | Pasirodys netrukus

www.apacer.com
Prisipažinsiu — mums labai patinka prietaisai, turintys įdomias funkcijas, todėl jeigu kas nors ką nors padaro kitaip nei daugelis, Stuff iš karto pradeda ploti ir palaikyti atsiskyrėlį. Apacer nieko kitaip nepadarė — tiesiog
visada buvo pakvaišę ir mus stebino pačiais įdomiausiais sprendimais. Šio mėnesio vinis — vienas iš greičiausių
USB „raktų“ pasaulyje, kurio talpa gali būti net iki 8 GB! Ir tai dar ne viskas — šis daikčiukas jau gavo itin garbingą „Gero dizaino“ įvertinimą! Pastarąjį jam skyrė japonai, o tai tik įrodo, jog jis išties vertas visų jam skirtų
ovacijų — juk japonai puikiai išmano apie galingą ir kokybišką techniką... Taigi AH520 modelis privers visus
atkreipti dėmesį į Tave — stilius ir novatoriškumas dera kaip niekada. Be to, nebereikės baimintis dėl pamestų
dangtelių, nes šis Apacer jo negali pamesti — dangtelis sujungtas su magnetine juostele, kuri yra įstatoma į
korpusą. Mėlyni LED indikatoriai, įspūdingas USB „raktų“ stovelis ir visus prietaisus pasiekianti USB
jungtis — ir visai tai turi iki 240x greitį ir iki 8 GB talpos? Neįtikėtina!

Atranka

Mpio FL500 | Apie 193 Lt; FY800
| Apie 206 Lt; MG100 | Apie 263 Lt

www.mpio.com
Mums patinka muzika... Mes mėgstame dainuoti
visur, net gatvėje. Būtent dėl šios priežasties pasaulyje taip išpopuliarėjo nešiojami muzikos grotuvai. Šiandien, kai kiekvienas pasaulio žmogus iš begalės sukurtų modelių gali išsirinkti jam labiausiai
patinkantį muzikos grotuvą, mes ieškome ko nors išskirtinio. Pažiūrėk į šią
Mpio trijulę ir galbūt surasi savo grotuvą... Visų pirma — FL500. Jis kaip
ir visi FL serijos grotuvai pasižymi išskirtiniu dizainu. Idėja labai paprasta — skaitmeninę muziką grojantis analoginis grotuvas... Iki 2 GB talpa, FM
radijas, diktofonas, USB jungtis, trijų eilučių LCD ekranas ir 15 val. veikianti baterija. Antrasis mūsų džiaugsmas — FY800, labai noriai „lendantis“ į
verslo sektorių. Plonas, lengvas, turintis ypač naudingas savybes: garso įrašymo aktyvuojant balsu funkcija (voice activated recording) ir SD kortelių lizdas (neminint FM radijo ir 15 val. veikiančios baterijos). Ir paskutinis, tačiau
tikrai ne prasčiausias, — MG100. Tai garso ir vaizdo grotuvas su 1,5 colio
įstrižainės ekranu, kuris turi garso įrašymo aktyvuojant balsu funkciją, net iki
20 val. veikiančią bateriją, žaidimus, tekstų peržiūrą, kalendorių ir t. t. Beje,
šis gražuolis savo talpą padidina net iki 4 GB. Ką gi, vieną iš trijų tikrai išsirinksi...

Tikras vyras!

Philips Bodygroom | Pasirodys netrukus
www.philips.com

Jau praėjo tos dienos, kai gausiai
plaukuotas kūnas buvo laikomas seksualiu
ir vyrišku. Šiandien idealus vyras yra
išauklėtas, protingas ir, be abejo, turintis
lygią odą. Būtent todėl Philips sukūrė
Bodygroom — pirmąją viso kūno dviejų
funkcijų skutimo ir kirpimo sistemą, skirtą
vyrams. Philips Bodygroom, kuris turėtų
tapti viena iš būtiniausių ir geriausių vyro
kūno priežiūros priemonių, siūlo dviejų
funkcijų priežiūros sistemą, sukurtą tiek
saugiam ir patogiam vyro kūno plaukų
kirpimui, tiek skutimui.

Lengvai reguliuojamas Philips Bodygroom
lengvai prisitaiko prie skirtingų kūno linijų
ir garantuoja tobulą kūno priežiūrą. Jei
Tau patinka lygus ir be plaukelių kūnas,
hipoalerginis skutimosi peiliukas švelniai
pašalins plaukus prie pat odos. Jei Tu nori
tvarkingai pakirptų kūno plaukų, uždedamas
antgalis leis patrumpinti plaukus tiek, kiek
Tu panorėsi. Philips Bodygroom yra atsparus
vandeniui, todėl jį gali naudoti ir duše bei
vonioje. Tai saugus ir lengvas būdas skusti ir
trumpinti viso kūno plaukus: krūtinės, nugaros,
kojų, pažastų, sėdmenų ir... intymių vietų.
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Pasirink spalvą

Sony DSC W55 | 689 Lt

www.sony.com
Skaitmeninių fotoaparatų populiarėjimas verčia rinktis išskirtinumą. Tai puikiai suvokia ir Sony kompanija, kuri savo W55
modeliui padovanojo skirtingų spalvų drabužėlius. Parametrai
taip pat įspūdingi: 7,2 mln. vaizdo taškų sensorius, Carl-Zeiss
Vario-Tessar optika, 56 MB vidinė atmintis, 3x optinis priartinimas ir 2,5 colio įstrižainės LCD ekranas. Ką tai reiškia? Ogi
tai, jog nuotraukos gali būti net iki 3072 x 2304 rezoliucijos
dydžio, kurias, beje, gali daryti net ir esant prastam apšvietimui,
nes ISO jautrumas čia yra ir 1000. Nori fotografuoti nuo šerkšno pabalusias kiemo gėlytes? Tada Tau pravers 2 cm atstumu
veikianti „makro“ funkcija. Galbūt prieš Tave vyksta tai, kas turi
būti įamžinta vaizdo įraše, o ne begarsėje nuotraukoje? Tuomet
rinkis 640 x 480 rezoliucijos 30 kadrų per sekundę MPEG formato filmavimą. Žodžiu, dar vienas geras daiktas iš Sony rankų,
be to, gali pasirinkti norimą spalvą. Mus, žinoma, traukia velniškai juodas modelis.

Atsargiai, namus saugo pelė!

Siemens ID Mouse pro 3 | Pasirodys šiais metais

www.siemens.com
Iš pirmo žvilgsnio labai paprastai atrodanti pelytė slepia didžiulę paslaptį.
Tai — naujausia biometrinės pelės versija ID Mouse pro 3, kuri įmonėms
padės sumažinti slaptažodžių kontrolės kaštus, o vartotojams — greičiau ir paprasčiau prisijungti prie kompiuterio. Pirštų atspaudus nuskaitančią pelę labai paprasta naudoti, nes ji nesiskiria nuo kitų, su
kuriomis esame įpratę dirbti... Viskas, ką Tau reikia padaryti, tai
vieną kartą užregistruoti pirštų atspaudą, jį paliekant ant pelėje integruoto pirštų atspaudo jutiklio. O tuomet kiti prisijungimai įvyks
per kelias sekundes Tau prisilietus prie jutiklio. Pagaliau slaptažodžiai ir PIN kodai bus nebereikalingi! Ir nemanyk, jog būsi vienintelis šios pelės šeimininkas — ja jau naudojasi 800 „Hospitalier
du Nord“ centro, esančio Liuksemburge, darbuotojai. Taigi tai rodo,
jog naujos technologijos skirtos palengvinti mūsų vargą ir garantuoti didesnį darbo efektyvumą. Net jeigu kalbame apie saugumą ir
duomenų slaptumą...

Neišlipk iš automobilio!

Kenwood KDC-W9537U
| 2 199 Lt

www.kenwood-centras.lt
Žinoma, mums labai patinka važinėti miesto gatvėmis ir mėgautis iš po
antvožo sklindančiu turbinų garsu.
Tačiau ką daryti tiems, kurie vairuoja mašiną su dyzeliniu varikliu? Juk
per variklio burzgimą neįmanoma net
normaliai vairuoti! Siūlome priešnuodį nuo visų įmanomų nemalonumų
kelyje — Kenwood 9-tos kartos automagnetolą, kodiniu pavadinimu KDCW9537U. Viską apie ją sužinai, pažiūrėjęs į jos galimybių sąrašą: 24 bitų Wolfson D/A keitiklis,
MOSFET 50 W × 4 stiprintuvas, iš kompaktinio disko ar USB laikmenos atkuriami WAV/AAC/
WMA/MP3 formato failai ir t. t. Be to, šios automagnetolos valdymo skydelis yra motorizuotas, o
USB jungties greitis padidintas iki 12 Mbps. Be 512 MB vidinės atminties, yra trys poros 5 V linijinių išvesčių, garso įvestis, integruotas garso procesorius, keturių juostų parametrinis ekvalaizeris,
todėl gali valdyti dvi garso zonas ir žemų dažnių garsiakalbį. Ekrano užsklandos keičiamos pagal
šeimininko pageidavimus, todėl mes nebematome reikalo lipti iš automobilio — juk vėl iš karto
norėsi sėsti į jį ir įjungti šį Kenwood galiūną...
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Nebemažėk!

Fujitsu Siemens Lifebook P7230 | Pasirodys netrukus

www.fujitsu-siemens.com
Būsime nemadingi ir šio „laptopo“ apžvalgą pradėsime nuo sausų duomenų... Windows
Vista Business operacinė sistema, Intel Core Solo ULV procesorius (1,20 GHz), integruota kamera, UMTS/HSDPA, 1 GB atmintis, 80 GB talpos standusis diskas, DVD
Super Multi Writer įrašinėjantis skaitlys ir t. t. Apie tai kalbame tik dėl to, kad nepabėgtum — šis mažylis yra apgavikas. Į jį pažiūrėję norėjome pasidžiaugti jo mažumu,
tačiau jis tik atrodo kaip mažas kačiukas, o iš tikrųjų jo viduje slepiasi arši ir galinga
pantera... Neišsigąsk — ši pantera gali išpildyti visus Tavo norus! Visų pirma „laptopas“ yra itin lengvas, todėl jį nešiotis galėsi visur ir visada (nereikės net eiti į treniruoklių salę). Bluetooth ir belaidės technologijos prie išorinio pasaulio leidžia
prisijungti lengvai ir greitai, o 10,6 colių įstrižainės WXGA ekranas puikuojasi Crystal View technologija, todėl yra ryškus ir kokybiškas.
Reikia pasakyti, kad tai — vienas iš protingiausių verslo
sprendimų, kokius tik gali priimti kompanijos vadovas,
todėl nelauk, kol Tave aplenks kiti — pirmas prisijaukink į kačiuką panašią panterą.

Nebijau lietaus

Sanyo Xacti CA6 | 1 450 Lt

www.sanyo.com
Mes jau ne kartą ir ne du kalbėjome apie šią videokamerą, tačiau kai pavasaris pas mus žygiavo taip
lėtai, dangų dengiantys debesys ir visą pajūrį užtvindęs
lietus privertė prisiminti, koks geras dalykas yra ši videokamera, kuriai nebaisus lietus. Taip, ji ne tik atspari vandeniui,
bet ir puikuojasi visomis svarbiausiomis funkcijomis, kokių tik gali
prireikti. 6 mln. vaizdo taškų videokamera turi 5x optinį vaizdo artinimą, vaizdo stabilizavimo ir triukšmo mažinimo technologijas, „super
macro“ režimą (net iki 5 cm), 2 colių įstrižainės LCD ekraną ir ličio
bateriją, kuri įkrauta leidžia jaustis operatoriumi net iki 3 val. Dar
kartą paplokime šiai lengvai ir adrenalino ištroškusiai videokamerai,
apie kurią greičiausiai kalbėsime dar ne kartą...

KONKURSAS!
Duodame žodį — visus metus stengsimės
Tave džiuginti maloniais prizais ir paprastais
konkursais. Šio mėnesio prizu išrinkome vieną
iš mažiausių pasaulyje (jei ne patį mažiausią)
USB „raktą“.
Tau tik reikia teisingai atsakyti į klausimą ir
išsiųsti SMS žinutę.
Koks Apacer USB „raktas“ turi magnetinę
juostelę ir gavo „Gero dizaino“ įvertinimą?

1. ACDC520
2. ABBA520
3. AH520
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Mažas ir didelis vienu metu

Apacer AH123 | 55 Lt

www.apacer.com
Jau kažkur matei tokią duomenų laikmeną, tik su specialia dėtuve? Tu teisus — AH124 ir AH125 yra vyresni šio prietaiso broliai, tačiau mes juk žinome, ką reiškia
originalus skonis, tiesa? Taigi viskas prasidėjo nuo šio
mažyčio ir akiai mielo USB 2.0 „rakto“. Ypač mažame
ir ypač raudoname daikčiuke telpa net iki 1 GB duomenų, o jo naudojimas primena saldainio išvyniojimą iš
popierėlio — šiuo daiktu gali naudotis vos jį prijungęs
prie AK. Jokių papildomų programų ar specialių nustatymų — viskas sukurta Tavo patogumui ir džiaugsmui.

Atsakymą siųsk numeriu

SMS žinutės laukelyje įrašęs STUFF, tarpas,
teisingo atsakymo numerį.
Pvz.: STUFF

1 arba STUFF 2, arba STUFF 3.

Žinutės kaina 1 Lt
Su laimėtojais susisieksime.
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