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uvodna misel

Pozdravljeni v devetintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

mobi paketi a,b in c

Od 30. avgusta boste lahko Mobi uporabniki zakupili minute preko treh paketov. Paket A 
vključuje 30 minut za 4,5 €, paket B vključuje 60 minut za 8 € in paket C 180 minut za 
20 €. Ti paketi veljajo za klice iz Mobitelovega omrežja v vsa ostala slovenska omrežja, 
veljajo pa za obdobje 30 dni. Potem neporabljena količina zapade. Naj vas opozorimo, 
da ti paketi ne morejo biti sočasno vključeni s storitvijo Povej vse in da je vklop paketa 
možen le, če je stanje na vašem Mobi računu vsaj tolikšno, kot je cena paketa. Do konca 
leta 2011, boste vsi Mobi uporabniki, ki vključite te pakete prejeli bonus minute v višini 
20% osnovne količine. Za vklop pošljite SMS s ključno besedo MOBI A, MOBI B ali 
MOBI C na 1918.

ceneje do samsunga Galaxy mini

Ta mobilni aparat je že v akciji, vendar ga je od 26. avgusta mogoče dobiti 
za 1 €, ob sklenjenem naročniškem razmerju za Mobilni Internet Premium.  
Samsung Galaxy Mini ima vgrajen operacijski sistem Android 2.2.1 v 
slovenščini in 160 MB vgrajenega spomina, poleg dobite še 2 GB spominsko 
kartico.

samsung galaxy tab 10.1

Tablični računalnik Galaxy Tab 10.1 je na voljo od 26. avgusta. Deluje na 
operacijskem sistemu Android 3.1 v slovenščini. Vgrajenih ima 13,2 GB 
spomina in omogoča urejanje Wordovih, Power Point in Excel dokumentov 
ter pregledovanje .pdf  datotek. Lahko se ga uporablja tudi kot WLAN vstopno 
točko, za pošiljanje SMS, snemanje videa in telefoniranje. Najprej bo na voljo 
v beli, kasneje še v črni barvi. Ob uporabi Naj Naj (19), ga je mogoče dobiti že 
za 1 €, cene se nato gibljejo navzgor do cene v splošni akciji, ki  je 469 €.
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razsmerniki

Razsmerniki so naprave, ki enosmerno napetost pretvarjajo v izmenično. Ena izmed 
možnosti uporabe je tudi ta, da preko njih priključite prenosni računalnik in druge naprave 
na vtičnico v avtomobilu. Na voljo imamo širok izbor teh naprav, ki lahko pretvarjajo 
vhodno napetost 12 ali 24 V v napetost 230 V in zagotavljajo različne izhodne moči.
Za manjše naprave je tako primeren razsmernik Voltcraft MCI-150-12, ki deluje na vhodni 
napetosti 12 V in zagotavlja 150 W moči, za ceno 45,95 €. Za večje pa Voltcraft MCI-300-
24, ki deluje na vhodni napetosti 24 V in zagotavlja 300 W moči, za ceno 74,75 €. 

za konec

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


