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Apacer za SMSku
+súťaže

Zahlasujte v ankete pomocou SMS a získate šancu vyhrať s fi rmou Apacer miniatúrny 
2 GB MP3 prehrávač Audio Steno AU120 alebo štýlový miniatúrny USB kľúč 
Apacer AH123 s kapacitou 2 GB, ktorého hmotnosť je iba 5 gramov. Ceny do súťaže 
venovala spoločnosť Apacer (www.apacer.com).

Svojím hlasovaním pomocou SMS správ nám pomáhate zvýšiť kvalitu časopisu.

SMS zašlite na číslo 7770 s textom: PCS medzera KOD1 medzera KOD2 ... KOD30
Napríklad:  „PCS A01 B03 E06“

Termín hlasovania pre túto súťaž: 8. 6. až 5. 7. 2008!

Cena spätnej SMS oznamujúcej zaradenie do žrebovania je 12 Sk s DPH.
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov T-Mobile Slovensko, a.s.
a Orange Slovensko, a.s.

SMS
hlasovanie

Otázky a kódy:

1. Koľko ľudí okrem Vás číta 
 váš výtlačok PCSPACE?
 A01 = nikomu ho nedám, 
 čítam ho sám (aj na WC)
 A02 = Požičiavame si ho 
 v kruhu rodiny (1 až 2 ľudia)
 A03 = čítame ho s priateľmi
 (3 až 5 ľudí)
 A04 = robím v knižnici 
 a čítajú ho davy ľudí
 A05 = šírim vaše slovo 
 cez internet (pirát)

2. Ktorá je vaša najobľúbenejšia
 rubrika na DVD:
 B01 = bezpečnosť
 B02 = hry
 B03 = hudba
 B04 = grafi ka
 B05 = internet
 B06 = mobil
 B07 = programovanie
 B08 = utility
 B09 = video
 B10 = knižnica a videorecenzie
 B11 = jooky
 B12 = DVD ma nezaujíma

2 GB
eMPé3ojek

menší ako 
prívesok

Vyhodnotenie súťaží 4/2008
 SMS súťaž: Stačilo poslať jedinú SMS, mať trochu šťastia pri zlosovaní a mohli ste vyhrať aj vy softvér Adobe Photoshop Elements 6, s ktorým môžete profesio-

nálne upravovať svoje digitálne fotografi e, alebo fl exibilnú rolovaciu gumenú a podsvietenú klávesnicu. Ceny, ktoré do našej SMS súťaže venovali spoločnosti Ado-
be (www.adobe.cz) a USB.Brando (usb.brando.com.hk), vyhrávajú xxxx (Bratislava) a XXX(Trnovec nad Váhom).

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným držíme palce, pretože aj tento mesiac sme pripravili súťaže o skvelé ceny!



DVD súťaž

Nalep, napíš,
pošli a vyhraj!
Počítačové hry vyžadujú vysoký grafi cký výkon, lenže dobrá grafi cká nie je 
práve najlacnejšia. Ak si chcete zahrať tie najnovšie hry, môžete jednu špič-
kovú grafi ku vyhrať aj v našej súťaži vďaka spoločnosti Sapphire, ktorá do 
našej súťaže venovala VGA Sapphire Radeon HD3870 Toxic. Táto grafi c-
ká karta používa unikátny systém chladenia grafi ckého čipu Vapor-X o čom 
sa viac dočítate v recenzii v minulom čísle PCSPACE 5/2008 na str. 44. 
Cenu do súťaže venoval Sapphire CZ (www.sapphiretech.cz).

Stačí ak nám pošlete lístok so správnou odpoveďou, nalepeným 
súťažným kupónom z tejto strany, Vašim spätným kontaktom 
(adresa, telefon, e-mail,...) a my vás zaradíme do zlosova-
nia. A pokiaľ chcete, napíšte nám čo sa vám páči na na-
šom časopise alebo čo by sme mali naopak vylepšiť. 
Napíšte nám aj či sa vám páčia naše videorecenzie 
a ako by sme ich mohli vylepšiť. 

Vaše lístky a námety čakáme do 6. 7. 2008.

Vapor-X (Vapour Chamber) je:
a) Parná komora pre lepší odvod tepla
b) Netopier z Malajzie na arašidoch
c) Tomáš Palovský ráno po IT párty
d) Pretaktovací čip na zvýšenie výkonu
e) Nová technológia na vylepšenie obrazu


