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uvodna misel

Pred vami je peta številka rakete. Želimo vam veselo branje.

Vitaphone – Aktivna starost brez skrbi

Starost lahko prinese več težav, vendar to še zdaleč ne pomeni, da jo je nujno potrebno 
preživeti pod stalnim nadzorom, tako, za vsak slučaj. Ljudje smo aktivna in družabna 
bitja, zakaj bi dovolili, da nas bi starost pri tem omejevala? Bi radi preživeli to življenjsko 
obdobje z družino ali prijatelji? Bi radi potovali ali pa uživali na dolgih sprehodih v naravi? 
Kaj pa če si tega želite, vendar vam je vseeno malo nelagodno, saj morda imate kakšno 
zdravstveno težavo in bi v primeru nenadnega poslabšanja lahko ostali brez pomoči? 

Na trgu že dalj časa obstajajo izdelki, ki omogočajo hiter klic na pomoč. 
Vendar so ti izdelki večinoma rojeni iz predpostavke, da so starejši 
ljudje vedno v bližini  hišnega telefona in le redko hodijo ven. Zato so te 
naprave neuporabne, ko vas ni doma. Tega problema se dobro zavedamo 
v podjetju Suhozemni terminal Sežana in zato smo na slovenskem trgu 
ponudili Vitaphone 1100.

To je preprost mobilni aparat osnovan na preverjeni tehnologiji. Ta 
telefon s tremi tipkami, lahko sprejema klice od kogarkoli in z njim lahko 
kličete tri shranjene številke. Njegova velika prednost je mobilnost, saj 
ga lahko vedno vzamete s seboj. Z njim lahko greste od doma brez skrbi.

ups

Zunaj tuli veter in toča udarja ob stene. Nenadoma se zasliši grom in nato tresk strele. Ker 
ravno brskate po internetu, vas nenaden pok v škatli prestraši in nato vidite pred seboj le 
črn ekran. “Pa je šel računalnik,” si rečete, čeprav potiho upate, da škoda ni velika. 

Se vam je to že kdaj pripetilo? Morda ne prav z računalnikom, s televizijo? Prve 
prenapetostne zaščite so nastale prav zaradi tega, da strele ne bi uničile naprave, ki 
je ne želimo zapreti zaradi nevihte. Kdo bi rad zaprl televizijo, ravno ko se vrti dolgo 
pričakovani film? Kdo bi zaprl računalnik, če mora do naslednjega dne dokončati delo? 

Na UPS-e lahko gledamo kot na nadgradnjo prenapetostnih zaščit. Ne le da varujejo 
računalnik, s pomočjo notranje baterije omogočijo nemoteno delovanje tudi, ko zmanjka 
elektrike, ali pride do nenadnega nihanja v napetosti. Tako pridemo do idealne rešitve 
za vse, ki ne potrebujejo samo zaščite ampak morajo zagotoviti tudi neprekinjeno delo 
računalnika. 
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Vitaphone 1100



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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