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Eleganckie
i nowoczesne
Samsung VP-M110S – W modnym, eleganckim domu
nic nie powinno zalegaç. A napewno nie powinny zaÊmie-
caç mieszkania kasety wideo z nagraniami z wakacji (czy
te˝ firmowych imprez integracyjnych). Nigdy nie ma cza-
su przegraç i obrobiç tych filmów. A co za tym idzie, nie-
taktem by∏oby katowaç nimi naszych znajomych. Ma∏a i ele-
gancka kamera cyfrowa z pami´cià typu flash jest ∏atwa
w obs∏udze, a nagrania przenoszone sà bezpoÊrednio
na twardy dysk naszego komputera, gdzie w oczekiwaniu
na obróbk´, przynajmniej nie zajmujà miejsca. Kamera do-
st´pna tak˝e w kolorach granatowym i czerwonym. Ce-
na ok. 3000 z∏. 

Panasonic RR-US050 – Dyk-
tafon mo˝e przydaç sí  w wielu
sytuacjach. Po pierwsze, jest to
doskona∏y sposób na robienie
notatek w drodze. Trudno wy-
obraziç sobie zapisywanie cze-
goÊ w notesie, jadàc samocho-
dem, albo spieszàc sí  mí dzy
terminalami na lotnisku. Po dru-
gie, uczestniczàc w spotkaniu,
dobrze jest nagrywaç (oczy-
wiÊcie za wiedzà i zgodà
wszystkich uczestników) jego
przebieg, aby mieç póêniej mo -̋
liwoÊç odtworzenia istotnych
szczegó∏ów. RR-US050 wyró˝-
nia oprogramowanie umo l̋iwia-
jàce zamian  ́nagrania na tekst.
Wprawdzie dotyczy to na razie
tylko j́ zyka angielskiego, ale to
przecie  ̋j́ zyk biznesu. Cena ok.
1000 z∏.

Motorola V3 RAZR – p∏aska, jak ˝aden in-
ny telefon, znika w kieszeniach strojów na-
wet dopasowanych do cia∏a. W dodatku
po roz∏o˝eniu jest ca∏kiem du˝a
i czytelna. Du˝y wyÊwietlacz, niez∏y
aparat oraz zupe∏nie p∏aska i bardzo wygod-
na w klawiatura. Wyró˝niajà jà du˝e, pod-
Êwietlane na niebiesko cyfry, które doskona-
le kontrastujà ze srebrnà obudowà. Czy˝by
ktoÊ wreszcie zauwa˝y∏, ˝e nie wynaleziono
dotychczas eliksiru m∏odoÊci i nie wszyscy
mogà sí  ju˝ poszczyciç sokolim wzrokiem?
Telefon jest dost´pny w srebrnej i w czarnej
obudowie. Obecnie istnieje mo˝liwoÊç wy-
grawerowania dedykacji na obudowie. Wí -
cej szczegó∏ów na www.motograwer.pl.

Zen Vision – Mobilna – rozrywka b´dzie wschodzàcà gwiazdà w nadchodzà-
cym roku. Jadàc w podó˝ s∏u˝bowà lub na urlop, mo˝emy spróbowaç nad-
robiç filmowe zaleg∏oÊci, które czekajà od kilku miesi´cy i o których wypada
mieç wyrobione zdanie. Na to ma∏e urzàdzenie da si´ wgrywaç filmy, muzyk´
czy nawet ksià˝ki w wersji audio. Odtwarzacz mo˝na tak˝e pod∏àczyç do tele-
wizora. Oprócz 30GB pamí ci, niewielkich rozmiarów (124,2 x 74,4 x 20,1 mm)
i wagi tylko 239 gramów, jest te˝ organizer zsynchronizowany z MS Outlook.
Cena ok. 2200 z∏.
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