
Vaizdo baseinas
iAudio Q5 | Nuo 2 300 Lt
www.advancedmp3players.co.uk

Mums pakanka iPod�, Creative mažyli� ir kit� Lietuvoje esanči� nešiojam� 
multimedijos grotuv�, tačiau šis daiktas išskirtinis. �siži�r�k � j� — beveik 

ber�mis modelis atrodo kaip baseinas, kuriame vietoj vandens tyvuliuoja 
Tavo m�gstamas filmas. Jutiklinis 5 coli� �strižain�s ekranas si�lo 500:1 
kontrast�, tok� kaip ir dauguma LCD telik�, o Wi-Fi leidžia m�gautis 
internetiniais tinklalapiais su Flash animacijomis. Jeigu to negana, 

pasinaudok Bluetooth 2.0 A2DP galiomis ir muzikos klausykis per belaides 
ausines. �domu tai, jog 40 arba 60 GB talpos grotuvas mielai priima visus 

populiariausius multimedijos formatus, išskyrus tuos, kuriuos dievina Apple, t. y. AAC. 
Gal tai sm�gis iš pasal�?

HOTSTUFFVasaris 2008

KONKURSAS

M�NESIO KLAUSIMAS

Kaip ir kiekvien� m�nes� „Stuff“ kartu su APACER 
dovanoja prizus ištikimiausiems naujien� sekliams!

Nori laim�ti? 
Tai labai paprasta — Tau tereikia teisingai atsakyti � klausim� ir išsi�sti SMS žinut�.

Atsakymą siųsk numeriu 
SMS žinutės laukelyje įrašęs STUFF, tarpas, teisingo atsakymo numerį.
Pvz.: STUFF 1 arba STUFF 2, arba STUFF 3.

1656

Tai labai paprasta — Tau tereikia teisingai atsakyti � klausim� ir išsi�sti SMS žinut�.

PRIZAS — Apacer AU860

Duokl� praeičiai
On Air VOIP telefonas  | Apie 100 Lt

Movie Camera internetin� kamera  | Apie 150 Lt
www.poshprezzies.co.uk

Jeigu Tau patinka filmai, kuriuose vaizduojamas pra�jusio amžiaus 
vidurys (pvz., „Aviatorius“ su Leonardo Di Caprio), tada šis rinkinukas 
Tave tikrai nudžiugins... Ir nuli�dins, nes d�l galimyb�s j� �sigyti mes 

nesame tikri. Tiesiog vargu ar kas nors sutiks prekiauti šiuo produktu 
Lietuvoje, nes toki� pakvaiš�li� kaip mes ir Tu, ko gero, t�ra keli šimtai. 

Tai kas gi čia yra? Tai senovin�je kameroje �taisyta 640 x 480 VGA 
internetin� kamera, kuri prie kompiuterio prisijungia USB jungtimi. 

Mikrofonas veikia tiek su Skype, tiek su MSN Messenger, tod�l belieka 
užtikrinti, kad šiems kompiuterio periferijos gražuoliams atsiras vieta 

prie Tavo darbo stalo.

Pig�s 
malonumai
Aiptek A-HD 
| Apie 750 Lt
www.aiptek.com
Prisiklaus�s m�s� 

pasakojim� apie 
nuostab� HD pasaul� 

Tu be ilg� svarstym� �mei ir išleidai visus pinigus, 
�sigydamas HDTV rinkinuk�. Ir tik tuomet supranti, 
jog tikro HD vaizdo signalo Tau nepar�pins nei m�s� 
televizijos kanalai, nei kitos kartos DVD grotuvas, 

kurio Tu paprasčiausiai neturi. K� daryti? Galb�t tai ir 
nekorektiška, tačiau mes patariame dar paišlaidauti —

Aiptek A-HD yra vienas pigiausi� HD malonumus 
dovanojanči� daikčiuk� pasaulyje. Ši kamera vaizd� �rašin�ja 30 

kadr� per sekund� 720p H.264 formatu tiesiai � SDHC kortel�, tod�l 
po to visus �rašus gal�si perži�r�ti savo naujajame telike. K� manai?




