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Samsung Galaxy Tab

Nokia C3

Samsung Wave 723

uvodna misel

Po daljšem premoru je Raketa spet pripravljena na vzlet. Želimo vam prijetno branje.

samsung galaxy tab

Samsung Galaxy Tab je mobilna naprava, ki jo lahko pojmujemo  kot  mali  prenosni ra 
čunalnik. Ima 7 palčni zaslon, poganja ga operacijski sistem Android 2.2 v slovenskem 
jeziku in omogoča uporabo Swype pametnega pisanja v slovenščini. Obenem ima 
mnogo zmogljivosti povezanih z internetnimi izkušnjami, kot so Android Market 
spletno trgovino, Google rešitve (Talk, Chat, Gmail), Samsung Apps spletno trgovino 
in kompletno povezavo s socialnimi omrežji (Facebook, Twitter, MySpace). Samsung 
Galaxy Tab omogoča tudi potisno e-pošto. Omogoča še Bluetooth in GPS tehnologijo ter 
ima vgrajen 3.2 MP fotoaparat.

Naprava ima nameščeni  dve Mobitelovi  storitvi. To sta Mobilna TV  in  e-poštna  
storitev  Integral. Mobilna TV je brezplačna do konca leta 2010. Uporabniki, ki 
še niso vključili storitve Integral, bodo dobili možnost brezplačnega testiranja 
le-te za dobo 30 dni. Na voljo je v naročniških paketih Instant internet po ceni 
od 99 EUR do 599 EUR.

nova akcija

Od 17. 11. 2010 bosta v Mobitelovih naročniško-prodajnih akcijah na voljo dve novosti, 
in sicer Nokia C3 ter Samsung Wave 723.

Nokia C3 je GSM mobitel s QWERTY tipkovnico, 2.0 MP fotoaparatom in 
neposredno povezavo do socialnih omrežij (Facebook in Twitter). Podpira 
tudi tehnologiji Bluetooth in Wi-Fi (Wlan). Omogoča tudi Nokia storitev 
Messaging. Na voljo je v treh barvah, sivo-modri, roza in belo-zlati. Na 
voljo je v splošni akciji po ceni 79 EUR.

Samsung Wave 723 je UMTS (HSDPA) mobitel, z zaslonom občutljivim na 
dotik in deluje na novem operacijskem sistemu Bada. Ima 5.0 MP fotoaparat in 
podpira tehnologije Bluetooth, GPS in Wi-Fi (Wlan). Podpira potisno e-pošto, 
za nalaganje aplikacij pa lahko uporabite spletno trgovino Samsung Apps. 
Najprej bo na voljo v črni barvi, malo kasneje pa tudi v črno-belo-rjavi barvni 
kombinaciji. Stane od 59 EUR do 149 EUR.
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BlackBerry 9300 Curve

blackberry akcija

Mobitel je pripravil posebno akcijo tudi za BlackBerry 9300 Curve. To je 
zmogljiv UMTS (HSDPA) mobilnik s QWERTY tipkovnico, ki podpira 
tehnologije Bluetooth, GPS, Wi-Fi (Wlan), omogoča storitve BlackBerry in 
vključuje pregledovalnik za Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF. Na voljo 
je v črni barvi in po ceni od 159 do 249 EUR. Ob vezavi storitve BlackBerry 
je še cenejši in stane od 139 do 229 EUR.

za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s po-
nudbo 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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