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DARČEK AKO
ULIATY
ALEBO ...
Najlepší pomer - cena / radosť / výkon.

Perfektný do ruky, dokonale ľahučký do
kabelky a ideálny pod vianočný stromček.
Pre neho, pre ňu i pre seba. Tablet ASUS
ZenPad 8.0 je mimoriadny. My v ňom
samozrejme vidíme krásu ženskosti, čistoty
a harmónie, ale v čiernom prevedení môže
byť aj ideálnym spoločníkom nejedného
Adama, v elegantnom ale i športovom
šate. Či Adam, či Eva, na rýchlosti, výkone
a dokonalých farbách displeja záleží
každému. ZenPad 8.0 má aj čosi navyše
a to hneď o 200% a minimálne 6 - krát. O
200% širšie úrovne kontrastu, čo znamená,
že na displeji uvidíte každý, aj zatienený
detail s vycibrenou ostrosťou. A 6 – krát
hlasnejší zvuk, ktorý vychádza zo 6-tich
reproduktorov v kvalite 5.1 kanálového
priestorového kino zvuku. A výdrž? 6 hodín
predsa. Viac na www.asus.com/sk.

VÁŠ OSOBNÝ...
VŠETKO
Počítač, tablet, fotoaparát, telefón. Čím

YOGA TAB 3 PRO: NA VAŠEJ
STENE
TO ŽIJE!
Už žiadne šepkanie, prežúvanie pukancov a sŕkanie koly! Upgradujte
spálňu na kino a užite si čas so svojimi platonickými hollywoodskymi
láskami bez vyrušovania, v domácom komforte a v špičkovej technickej
kvalite. Lenovo YOGA Tab 3 Pro disponuje projektorom otočným o 180
stupňov pre jasnejšie, farebne bohatšie kinematografické zábery, ktoré
môžete v životnej veľkosti premietať na stenu či na plafón vo veľkosti
až 70“, teraz navyše s unikátnou technológiou Dolby Atmos pre ešte
plastickejší zvuk. Štíhly a nadčasovo štýlový YOGA Tab 3 Pro je odolný proti
ostriekaniu, vyvážený pre bezproblémové držanie a s extra dlhou batériou
s vami udrží krok po celý deň. Viete, že ho chcete! Lenovo YOGA Tab 3 Pro
v elegantnej čiernej bude váš za 499 €.

bude pre vás? Prestigio MultiPhone
Muze D3 nielenže v štíhlom 8,3 mm
tele prekrásne vyzerá, ale zachytí,
vybaví a zaznamená všetko čo
počas dňa potrebujete, alebo aj
nepotrebujete, len jednoducho
chcete. 13 Mpx zadná kamera je
pripravená na záber kedykoľvek, aj v
noci. S trojnásobným LED bleskom
určite nenechá vaše najlepšie okamihy
zaniknúť v tme. 5 Mpx predná kamera
je zase ideálna na stále obľúbenejšie
selfies. 5,3 – palcový displej sa razom
dokáže premeniť na mini filmové
plátno, hernú konzolu, alebo čítačku
akéhokoľvek obsahu, i kníh. Všetko
plynule hladko a rýchlo s výkonom 4
– jadrového procesora. A vedeli ste, že
podporuje dve SIM karty? Takže, stačí
už len porozmýšľať, kto si ho nájde pod
stromčekom. Cena je 120 EUR vrátane
DPH. Viac na www.prestigio.sk.

kovové, rýchle, ale nech zdvihne pomyselnú ruku ten, ktorý má aj 23
Mpx fotoaparát s možnosťou až 5-násobného priblíženia snímaného
objektu (bez straty kvality, samozrejme), hybridné automatické ostrenie
v 0,03 sekundovom okamihu, možnosť prepnutia do manuálneho
režimu, je vode a prachu odolný a zároveň má kompaktnú verziu,
ktorá nie je ochudobnená ani o jedinú z týchto funkcií. Áno, je len jeden
takýto telefón a je ním SONY Xperia Z5. A s funkcionalitou ešte ani
zďaleka nekončí, vlastne nekončia. Obe zariadenia Xperia Z5 a Xperia
Z5 Compact majú čítačku odtlačkov prsta, dokážu sledovať váš pohyb,
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NÁROKY
NÁROČNÝCH
Nie je telefón ako telefón. Všetky smartfóny sa snažia byť štýlové,

