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Príslušenstvo

Vypnutý mobil...?
v ponuke spoločnosti targus sa objavili špeciálne brašne na notebooky radu Atmo-
sphere s unikátnou novinkou, tzv. reception Blocker pocket. Je to špeciálne vrec-
ko, ktoré vám blokuje príjem signálu, čím sa mobil správa ako nedostupný. techno-
lógia Reception Blocker Pocket môže 
pomôcť zábudlivcom, totiž už si ne-
musíte mobil pred každým stretnu-
tím či vstupom do lietadla vypínať, 
stačí ho mať pri svojom notebo-
oku v špeciálnom vrecku. 
vrecko tak nahradí použi-
tie profilov v telefónoch 
alebo tzv. flight režimu 
telefónu pri cestova-
ní lietadlom. Brašne 
sú dostupné v šty-
roch verziách, pre 12 
a 15,4 palcové note-
booky.

Cena: od 1 399 Sk
www.targus-shop.sk

Pre milovníkov hudby
Majitelia telefónov sony ericsson s možnos-
ťou prehrávania hudby si opäť prídu na svoje, 
a to aj vďaka hudobnému príslušenstvu Sony 
Ericsson MRC-60. Jeho súčasťou je kolíska 
pre mobilný telefón a diaľkové ovládanie. sta-
čí mobil vložiť do kolísky, tú prepojiť s domá-
cou Hi-Fi súpravou (káblom MMC-60 - Fast-
port-2xCinch) a môžete si vychutnávať hudbu 
ukrytú v mobile. výhodou je, že ku kolíske sa 
dá, pri súčasnom počúvaní hudby, pripojiť aj 
nabíjačka. predídete tým vybitiu batérie počas 
počúvania hudby. Diaľkový ovládač umožňuje 
nielen pohodlné ovládanie prehrávača, ale aj 
príjem hovorov.

Ak si chcete hudbu z mobilu vychutnávať „súk-
romne“, zaujať by vás mohla stereofonická Blu-
etooth súprava Sony Ericsson HBH-DS200. 
Hmotnosť takmer 13 gramov neucítite, klip-
som si ju ľahko pripnete na košeľu, blúzku či 
tričko a cez vstavaný 3,5mm konektor pripojí-
te ľubovoľné slúchadlá. s párovaním s mobi-
lom podporujúcim A2Dp profil nebol žiadny 
problém a prebehlo za niekoľko sekúnd. Au-
tomatická regulácia hlasitosti podľa hlučnosti 
prostredia je výhodou, rovnako aj tlačidlo pri-
jatia/ukončenia hovoru. 

Cena: nie je známa
www.sonyericsson.sk

nie je karta ako karta!
väčšina zariadení poslednej generácie (foto-
aparáty, videokamery...) je mimoriadne nároč-
ných na vysokokapacitné a vysokorýchlostné 
pamäťové médiá. Apacer ako prvý priniesol na 
slovensko špičkové pamäťové flash karty no-
vého formátu sDHC (secure Digital High Ca-
pacity), ktoré vám vďaka novej sD špecifikácii 
2.0 sDA (sD Card Association) s využitím  sys-
tému súborov FAt 32, umožnia uložiť na kar-
tu 4 až 8 GB dát. len na 4 GB pamäťovú kartu 
uložíte približne 1 200 fotografií pri rozlíšení 6 
Mpx, alebo 900 fotografií pri rozlíšení 10 Mpx. 
testovaná karta 4 GB SDHC Apacer class 6 
navyše garantuje najvyššiu minimálnu rých-
losť zápisu 6 MB/s. to vám úplne postačí i na 
korektné nahrávanie a prehrávanie HD videa. 
Dôležité je, aby váš fotoaparát, kamera či iné 
multimediálne zariadenie bolo kompatibilné so 
štandardom sDHC, inak totiž nedokáže s flash 
kartou sDHC komunikovať.

Cena: 1 490 Sk
www.agem.sk


