
RAKETA

št. 1 / januar 2010



Antena DVB-T in Technisat 
HDT4 se izvrstno dopolnjujeta.

Uvodna misel

Pred vami je prva številka našega glasila Raketa. V njem si boste lahko občasno prebrali vse o 
novostih v naši ponudbi. Vsaka številka bo imel tri do štiri članke, ki bodo predstavili določeno 
storitev ali izdelek in zakaj bi ga bilo smiselno imeti. Upamo, da boste s tako obliko informi-
ranja zadovoljni in da boste v branju člankov uživali, vsaj toliko kot mi v njihovi pripravi. 

Ste pripravljeni na digitalno televizijo?

Čas splošnega spremljanja televizijskega programa v visoki ločljivosti je tudi v Sloveniji 
končno na obzorju. V čem je sploh smisel digitalne tehnologije? V veliko višji kakovosti 
slike, kar pride še posebno do izraza pri filmih in prenosih športnih dogodkov. Prvi tele-
vizijski programi so se temu že prilagodili in kmalu jim bodo sledili še ostali. Čeprav slov-
enski digitalni signal ta trenutek še ne pokriva vse Slovenije, bo ta prepreka premagana 
še letos. 

Konec leta pa bo tudi čas, ko bodo slovenske programe končali oddajati z analognim 
signalom. Tisti, ki še lovite televizijski signal preko antene, boste nujno potrebovali tele-
vizijo, ki podpira visoko ločljivost ali pa digitalni sprejemnik.

Ker je nakup nove televizije lahko zajeten zalogaj, vam ponujamo cenejšo alternativo. 
Digitalni sprejemnik deluje kot vmesnik med anteno in televizijo in omogoča sprejem 
digitalnega signala tudi na stari televiziji, ki ne podpira visoke ločljivosti. Pri nas lahko 
dobite sprejemnik Technisat HDT 4, ki izpolnjuje vse zahteve za sprejemanje slovenskega 
digitalnega signala.

Technisat HDT4

Poleg tega pa ponujamo tudi zunanjo anteno, s katero si boste zagotovili kar 
najkakovostnejše lovljenje signala.
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Z leve proti desni: 
Nokia 3720 classic
Blackberry 8520 curve
LG KP 500 Cookie

USB modem ZTE MF636

Aparati po izjemnih cenah

Želite zamenjati mobilni telefon, vendar čakate na ugodne cene? Potem se je vaša 
potrpežljivost izplačala. Do konca januarja bo v Mobitelovi akciji mogoče dobiti kar 6 
mobilnih telefonov po izjemnih cenah. Izbrani telefoni segajo od osnovnih modelov, pa 
do takih, ki zadovoljujejo potrebe zahtevnejših uporabnikov. 

Začnimo s Samsungom C3060, ki je dober osnovni telefon in nadaljujmo s Samsungom 
C5212, ki omogoča uporabo dveh SIM kartic hkrati in ima priloženo Mobi kartico s 5 € 
dobroimetja.

Za malo bolj zahtevne sta primerna LG KP500 Cookie, ki se odlikuje z zaslonom 
občutljivem na dotik in Nokia 3720 Classic, ki je odporen na prah in vodo in je zato prim-
eren tudi za delo na terenu. 

Tem sledi Samsung Corby, ki je kompakten in zmogljiv pameten mobilni telefon. Za 
konec pa še poslastica v obliki Blackberry-ija 8520 Curve, ki je primeren za vse, ki želite 
imeti pisarno na dosegu roke.

Plačujte internet le, ko ga potrebujete

Mobitel je začel s ponudbo neomejenega brezžičnega predplačniškega interneta brez 
vezave in naročnine. Ta rešitev je po meri vseh, ki internet potrebujete občasno, takrat pa 
ga želite uporabljati neomejeno.

 

Paket vsebuje SIM-kartico z začetnim dobroimetjem za 1 dan neomejenega dostopa do 
interneta, lahko pa izberete tudi paket s priloženim USB-modemom ZTE MF636. Velja pa 
opozorilo, da SIM-kartica v paketu Instant Internet Dan na dan omogoča le paketni prenos 
podatkov v Mobitelovem omrežju. 
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tudi številke se lahko izgubijo

Že v prejšnjem letu smo se odločili, da bomo ponujali tudi prenose telefonskih številk ter 
njihovo shranjevanje na USB ključke ali Sim drive.  Dejstvo je, da si večina izmed nas 
shrani veliko številk, vendar se pri tem le redki vprašajo, ali so res shranjene varno, ali pa 
jih lahko izgubijo. Koliko časa bi potrebovali, da bi spet zbrali vse številke in jih ponovno 
vnesli, če se kaj zalomi? Ne bi raje videli, da bi to storil kdo namesto vas in vam prihranil 
nekaj sivih las?

Mnogo dejavnikov lahko privede do izgube številk. Servis se lahko zaplete in tako lahko 
izgubimo vse številke, ki niso shranjene tudi na sim kartici. Vendar je tudi sim kartica vse 
prej kot varna shramba. Stvar je majhna in tenka in zelo hitro se lahko zgubi ali poškoduje.

Servis pa je le majhen del celote. Sim kartice nimajo neomejene shranjevalne kapacitete 
in zelo lahko se zgodi, da z vnosom stare kartice v nov GSM izgubimo del številk. Tudi 
terenskega dela ne moremo zanemariti. Trenutek nepazljivosti in naprava se raztrešči na 
tleh, pade v vodo, ali se ji pripeti kakšna druga nezgoda. Ne pozabimo še na tatvine. 
Ukradenega aparata se ponavadi ne dobi nazaj, zakaj bi torej tvegali, da bi poleg izgubili 
še pomembne številke?

Kot vidite lahko pride prenos in varno shranjevanje številk marsikomu prav. Prihrani vam 
obilico dela in skrbi, ki jih je že tako preveč. 

Za Konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.
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