
Sugrįžęs iš juodos karalystės
Creative Zen Stone Plus 4 GB | Apie 350 Lt, 

8 GB | Apie 500 Lt
www.creative.com

Mes visi įsigijome po Zen Stone, vos tik jiems pasirodžius 
parduotuvėse, dėl kelių priežasčių: Zen Stone yra pigus ir 
kokybiškas. Tada pasirodė Zen Stone Plus su didesnėmis 

galiomis ir mes... įsigijome po antrą grotuvą. Ir dabar jau 
dreba ne tik du įsigyti Creative grotuvai, bet ir pasaulyje itin 
populiarus Nano, nes Zen Stone Plus sugrįžtą dar juodesnis, 

t. y. su didelėmis talpomis. 
4 ir 8 GB talpos, 

suderinamumas 
su DRM 

neapsaugotais 
AAC failais 

ir... mes savo 
kelnių kišenėje 

jau ruošiame 
vietą trečiajam 

modeliui.

Sugrįžęs iš juodos 
karalystės
Creative Zen Stone Plus 4 GB 
| Apie 350 Lt, 8 GB | Apie 500 Lt
www.creative.com
Mes visi įsigijome po Zen Stone, vos tik 
jiems pasirodžius parduotuvėse, dėl kelių 
priežasčių: Zen Stone yra pigus ir kokybiškas. 
Tada pasirodė Zen Stone Plus su didesnėmis 
galiomis ir mes... įsigijome po antrą grotuvą. 
Ir dabar jau dreba ne tik du įsigyti Creative 
grotuvai, bet ir pasaulyje itin populiarus Nano, 
nes Zen Stone Plus sugrįžtą dar juodesnis, t. y. su 
didelėmis talpomis. 4 ir 8 GB talpos, suderinamumas 
su DRM neapsaugotais AAC failais ir... mes savo kelnių 
kišenėje jau ruošiame vietą trečiajam modeliui.

 Naudok su...  
Ixos XMI419-DI Diamante iPod Nano apvalkalas | 50 Lt

Tokio ilgo pavadinimo iPod Nano apvalkalas tikrai turi daryti 
stebuklus, tačiau iš tikro jis grotuvą tik paverčia blizgančiu niekučiu...

Ar girdi laiką?
Tokyo Flash Oberon | 
Pasirodys šį mėnesį
www.techdeals.eu
Furni Farmer | Apie 65 Lt
www.furnicreations.com
Kartais laikrodis pakeičia 

kompasą, žibintuvėlį 
arba tampa stiliaus detale... 
Naujausias Tokyo Flash 

modelis, vardu Oberon, naudoja 
šviečiančius apskritimus, kurių dėka 

galima bandyti atspėti sekundes, 
minutes ir valandas. Taip, jis tikrai labai 

komplikuotas, tačiau grožis reikalauja 
aukų... Tuo tarpu Furni Farmer yra visai kitoks 

daiktas — tai naujas Furni komandos modelis, kuris turėtų 
mus nustebinti... Spėk, ar jam pavyko?

Visa kariauna...
Star Wars Mimobots Series II | Nuo 125 Lt

www.mimobot.com
LucasArts, ko gero, trina rankas kiekvieną dieną, nes nors nuo „Žvaigždžių karų“ pasirodymo kino teatruose 
praėjo nemažai laiko, tačiau pasaulis vis dar yra apimtas tokios „karingos“ nuotaikos, jog nuo prekystalių 

šluoja viską, kas tik susiję su lazeriniais kardais, juodomis kaukėmis, juokingais robotais ir, žinoma, šiais 
Mimobotais... Vadink mus pakvaišėliais, bet mes net žinome šių personažų vardus: Leia, Luke ir Boba Fett. 
Ir tai ne šiaip kokios figūrėlės, o patys tikriausi USB „raktai“, kurių talpa yra 1–4 GB. Kiekvienos tokios USB 

laikmenos viduje jau yra įvairūs darbalaukio fonai, garso takeliai ir ekrano užsklandos, susijusios su tuo 
personažu, kurio „veidukas“ užklijuotas ant USB laikmenos. Nesąmonė... bet labai linksma.

Nugali paprastumas 
Apacer AU860 | Pasirodys šį mėnesį

www.apacer.com
Ką galima kalbėti apie nešiojamus grotuvus? Ogi labai 

daug arba nieko... Nepatikėsi, bet šį kartą mes renkamės 
antrąjį variantą, nes daug kalbėti apie naująjį Apacer 
produktą dar ne laikas... Mes jau esame numatę jam 

vietą viename iš mūsų testų, todėl tuoj turėtum sulaukti 
objektyvaus vertinimo ir paaiškinimo, kodėl jis geras 

arba blogas. Tuo tarpu belieka pasimėgauti vaizdu, kuris, 
prisipažinkime, yra labai saldus — ar matai išlenktą 

kūnelį? O mėlynos spalvos valdymo „mygtukus“? Ekraną? 
Paprastą valdymą? Tai gerai, nes toks nešiojamas 

grotuvas turi tiesiog patikti... Galime pridurti nebent 
tai, kad tai ne šiaip koks muzikinis grotuvas, o su MP4 

galiomis. Tiksliau, tai MP4 grotuvas su muzikinėmis 
galiomis. Sakiau, kad nereikia daug pasakoti, nes tiesiog 

susimaišai savo mintyse...
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