Nova oprema Pomnilnik USB Za ceno pokličite

Apacer AH422 USB 2.0
Prišel je čas, ko mora tudi preprost pomnilniški
ključ USB ponuditi nekaj več. Predstavljamo
Apacer AH422 USB 2.0 – pomnilniški ključ in
čitalec kartic v enem
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Apacer AH422 predstavlja kombinacijo pomnilniškega ključa
USB 2.0 in čitalca pomnilniških kartic tipa microSD/SDHC, ki jih
uporabljamo predvsem v mobilnih
telefonih in prenosnih medijskih predvajalnikih. Kompaktna oblika pomnilniškega ključa omogoča največjo možno
prenosljivost, ne da bi pri tem morali
dodatno nositi še poseben čitalec pomnilniških kartic. Tako multifunkcijski
AH422 poenostavi vaš digitalni življenjski slog – ne le, da boste lahko dostopali do vaših digitalnih datotek kjerkoli
ste, temveč boste zraven lahko zlahka
„komunicirali“ tudi z vašimi pomnilniškimi karticami micro SD. Kompaktno
kovinsko ohišje zlate barve poda visokokakovostni videz in občutek. Preko
priročne zanke boste lahko obesili na-

pravo na nahrbtnik ali kamorkoli drugam,
kjer bo zlahka dostopen.
Edina težava, ki se običajno pojavi
pri višjih kapacitetah (predvsem 16GB),
je podpora za nemoteno delovanje. Pri
16GB se namreč lahko zgodi, da starejši
operacijski sistem ne podpira tako velike kapacitete, tako da lahko pride do
zloma operacijskega sistema ali pa da
pomnilniški ključ ne bo deloval pravilno.
Če se to zgodi, priporočamo zamenjavo
za manjšo kapaciteto.

Specifikacije
Kontakt

Acord-92, 01 583 72 30,
www.acord-92.si
Za ceno pokličite
USB 2.0, združljiv z USB 1.1
Windows ME/XP/ 2000/Vista,
Mac OS 8.6 in Linux 2.4.0 ali višji
2GB~16GB
microSD/ microSDHC
čitalec kartic
12g
57x 18,4x8,5mm
Branje: 20MB/s; Zapis: 5MB/s

Cena
Vmesnik
Opreacijski sistem
Kapaciteta
Format
Teža
Mere
Hitrosti delovanja

Ocena
Zelo priročna majhna
napravica po dostopni
ceni, ki ne sme
manjkati v nobenem
žepu. Uporabna že
sama po sebi, toda če
uporabljate tudi micro
SD, potem toliko bolje.
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Nova oprema Tripod Za ceno pokličite

Vanguard Alta+
Nova serija stativov Vanguard Alta+ obeta mnogo.
Tripod iz karbonskih vlaken in glavo iz magnezijeve
zlitine ter množica praktičnih rešitev, ki olajšajo
delo fotografa. Le kako se obnese na terenu?
Tripod Alta+ iz karbonskih vlaken
izhaja iz Vanguardove nove linije
stativov, ki skuša zadovoljiti želje
najzahtevnejših fotografov. Kot prvo je
tukaj konstrukcija iz karbonskih vlaken debeline le 1,2mm in iz šestih plasti, ki omogoča stabilnost, trdnost in majhno težo po
specifikacijah vrhunskega izdelka.
Noge lahko prilagodite na 3 različne kote
(25, 50 in 80 stopinj) v skladu z neravnim terenom in fotografiranjem iz nizkega gledišča.
Nazobčane gumijaste podložke nog lahko
prilagodite za optimalno stabilnost, velika
držala iz pene pa vzdržijo vsako vreme.
Zanimiva inovacija, ki jo sicer najdemo tudi
pri nekaterih konkurentih, je obroček Twist
Lock, katerega le odvijete ali zavijete in že
lahko prilagajate višino tripoda. Priznamo, da
nam je zadeva mnogo bolj všeč kot klasične
zaponke, ki niso tako prijazne prstom, še
posebej v mrazu.

Na glavnem stebričku se nahaja tudi Anti
Shock Ring ali obroček proti tresljajem, ki
ublaži tresenje fotoaparata. Priznamo, da zadeve še nismo zasledili na nobenem drugem
tripodu, zadeva pa vsekakor ni kar tako.
Stativ dopolnjuje nova sledilna glava z
enim ročajem, ki omogoča 360-stopinjski
zasuk po vodoravnici in 180-stopinjski
zasuk po navpičnici. Osrednji stebriček je
možno obrniti, tako da lahko fotografirate
iz nizkega gledišča, za fotografiranje dobesedno pri tleh pa lahko osrednji stebriček
izvečete do konca in ga nadomestite s krajšim stebričkom.
Seveda je besedičenje povsem odveč,
če tripoda ne primete v roke sami in ga
preizkusite na terenu. Praktično neuničljiv
izdelek s tako mero prilagodljivosti boste
zaman iskali pri cenejših izdelkih, zato priporočamo, da si omislite vsaj tripod v tem
kakovostnem razredu.

Specifikacije
Kontakt
Cena
Teža
Mere

Euro Foto, 04 6000 200,
www.eurofoto.si
Za ceno pokličite
Od 0,81kg
Zložen od 345mm

Ocena
Izdelava iz karbonskih
vlaken, majhna teža,
izjemna trdnost in več
inovativnih mehanizmov
za preprosto in praktično
uporabo so glavne odlike
tega tripoda, ki bi moral
biti obvezna oprema
vsakega resnega fotografa.
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