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Скорост и
сигурност

новият N-фаворит на Linksys

Моделът разполага с
функцията StorageLink за
споделяне на данни по
мрежата

Дългоочакваното ново предложение сред маршрутизаторите от Linksys - WRT160NL,
вече е налично у нас, през
дилърската мрежа на “КомелСофт Мултимедия”. Атрактивният “новак” има за задача
да подпомогне досегашния
фаворит WRT54GL, добавяйки още по-висока скорост на
трансфер чрез новия WirelessN стандарт. Освен с красива и
модерна визия, WRT160NL се
представя много добре и като
характеристики. Той предлага най-бързата съвременна
Wireless-N връзка еднакво
подходяща както за интензивно офис натоварване, така
и за домашни мрежи, където
основни акцени са мултимедията, игрите в мрежа, HD видео
или VoIP. Един от плюсовете
на този модел е, че е базиран
на Linux OS и това позволя-

ва да се използват всякакви
свободни версии на фърмуера.
Вграденият DLNA 1.5 медия
сървър за връзка с настолното
PC или офис мрежата, допълнен от високата скорост (до
270Mbps безжична връзка!) и
добрата SPI защитна стена,
гарантират едновременно
сигурност и максимално бърз
трансфер на данни. Стабилността на сигнала пък е
допълнително подсигурена от
приложената MIMO технология. Има и още една атрактивна функция - Storage Link.
Тя позволява за секунди да се
добави допълнително дисково
пространство за файлове от
USB флаш/твърд диск и да се
споделя с останалите потребители. Всички тези новости
превръщат Linksys WRT160NL
в едно от най-горещите мрежови предложения за лятото.

Linksys
WRT160NL
187 лв.
www.linksys.bg

ДАННИ: Скорост до 270Mbps,
Wi-Fi 802.11n, Linux базиран
фирмуер, Storage Link функция
за споделяне на файлове по
мрежата, 4 LAN порта
ДА: Максимално бърза безжична връзка, сигурност на данните
и съвременни функции.
НЕ: липса на гигабитови LAN
портове.
МНЕНИЕ: Отличен Linux базиран рутер за офисна и домашна
мрежа.
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Не на хартията с
Amazon Kindle DX
повече на стр. 020

128 GB
флашка

Първата в
света флашка
с обем 128 GB
е на Kingston.
DataTraveler
200 защитава
записаната
информация с
парола и има
здрав корпус.
kingston.com

връззкаа
Wireless в
мрежи-N

Суперзум

Компактен 12
МР фотоапарат с 10х зум.
Casio Exilim
EX-H10 има 3”
екран и слот за
SD/SDHC карти.
Позволява 1000
снимки с един
заряд на батерията. $400
casio.co.jp

Лесно управление, четири бутона и скролер

Супер необичайна компютърна мишка предлага
Hillcrest Labs.Става дума за
устройството Loop, чиято
форма наподобява тази на
голяма гривна. Мишката
позволява управление и
придвижване на курсора
само чрез движението на
ръката във въздуха. Loop
е проектирана за работа
с персонален компютър,
включен към телевизора,
и е съвместима с плейъра
KODAK Theatre HD Player,
конзолата PS3 и телевизионната приставка Apple TV.
Устройството има четири
бутона и скролер. Loop е с
диаметър 12 см, дебелина 3
см и тежи 140 грама. Цената
на мишката е 99$.
www.blueradios.com

Сензорен
фокус

Фотоапарат
със сензорно
управление, което позволява
супер прецизно
фокусиране.
Това е FinePix
Z300 на Fujifilm.
Моделът е с 10
MP матрица и
3х зум. $400
fujifilm.co.jp

Компютърна
мишка командва от
въздуха

Wireless-N шик

С новия USB адаптер на Linksys

Да си „вързан“ с кабел вече съвсем не е модерно, а безжичните технологии започват да присъстват във все повече домове и офиси. Ако сте
решили да се отървете от „километрите“ кабели, които ви заобикалят и
да изградите безжична мрежа, но се чудите как да свържете настолният
си компютър към нея. Linksys WUSB600N е правилният отговор. Малкият
високоскоростен USB адаптер работи безпроблемно в Wireless-N мрежи
и е съвместим с Windows 2000, XP и Vista. Устройството може да работи
и в Wireless-G, -B и -A мрежи. То е с Piano Black покритие, което го прави
перфектното допълнение към новите модели рутери на Linksys и същевременно е достатъчно компактно, за да може да го използвате както на
десктоп, така и на лаптопа си. www. linksysbycisco.com

Аргус ще предлагат преносимите компютри на MSI
Компанията Аргус Компютри ще дистрибутира в България
продуктите на MSI. Следвайки политиката си за постоянно разширение на своето портфолио и покриване нуждите на все по-голям кръг потребители една от най-големите дистрибуторски IT компании у нас подписа договор за
предлагане на преносимите компютри с марка MSI, като
голяма част от гамата им вече е достъпна в складовете и
клоновете на фирмата.
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