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Energy Logger 4000 lahko 
shrani podatke o porabi za 
preteklih 6 mesecev.

uvodna misel

Pozdravljeni v četrti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

nova mobitelova akcija

Mobitel je ponovno pripravil akcijo, v kateri je mogoče kuptiti mobilne telefone po znižani 
ceni. Tokrat sta na voljo Sony Ericsson T715 ter Sony Ericsson Yari. 

Oba sta drsna UMTS mobitela in omogočata gledanje 
mobilne TV. T715 ima ergonomično tipkovnico z večjimi 
črkami, kar olajša tipkanje. Yari ima zanimivo funkcijo 
Gesture Gaming, ki omogoča igranje iger s kretnjami.

T715 in Yari

odkrite požrešne porabnike

Če dobivate visoke račune za porabo elektrike, za katere ne vidite razloga, si lahko 
pomagate z merilcem porabe.  Ta naprava meri porabo posameznih aparatov, ko so 
priključeni na omrežje in si rezultate tudi shrani, da jih lahko uporabljate za primerjavo 
in analizo. 

Podatke o porabi si lahko preko SD kartice prenesete na računalnik. Z grafično programsko 
opremo lahko prikaže rezultate merjenja za 10 porabnikov. Merilec si lahko kupite, 
ponujamo pa tudi veliko ugodnješo možnost izposoje.  Merilec lahko vzamete za nekaj 
dni, ugotovite, katere naprave so najbolj požrešne in merilec vrnete.

dodatna oprema za starejše mobitele

Imate star mobitel, na katerem se nabira prah in bi ga radi ovili v etui? Morda se vam 
je pokvaril polnilec, ali pa bi radi zamenjali pokrovček svojega starega telefona in mu 
osvežili videz. 

V naši trgovini si lahko kupite najrazličnejšo dodatno opremo za starejše mobilne telefone, 
ki niso več v prodaji, po izjemno ugodnih cenah. Vsa oprema je zapakirana v prvotnih 
embalažah in še neuporabljena, tako da je kot nova.
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Priložnost v prosti prodaji

Bi radi poceni telefon, vendar se ne bi radi vezali na določenega 
operaterja? Če je tako, imamo nekaj tudi za vas. Sony Ericsson 
W200i je sicer malo starejši, vendar še vedno uporaben mobitel. 
Med njegovimi odlikami je ta, da je prilagojen poslušanju glasbe v 
formatu MP3.

Sony Ericsson W200i

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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