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Najboljše
naprave
V množici računalnikov, telefonov, tablic,
televizorjev in drugih elektronskih naprav
se je večinoma zelo težko znajti. Tehnične
značilnosti so ponavadi zapletene, povsod
enake, ali pa kar oboje skupaj. Menimo, da
bo ravno zato naslednjih 28 strani koristilo
vsakomur, ki si namerava v letošnjem letu
privoščiti kak nakup.

• telefoni
• tablice
• ure
• prenosniki
• podaljški
• WiFi
• omrežni diski NAS

• pogoni SSD
• procesorji
• tiskalniki
• televizorji
• projektorji
• igralne konzole
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Veliko tudi za malo
denarja

Digitalna mišica

Kruha in iger

Trg telefonov počasi dosega stanje, ko bo
kakovostnih razredov vedno manj. Po osmih
letih cenovno ugodnih in dragih telefonov
smo počasi prišli do točke, ko najcenejši
niso več tako slabi, najdražji pa niso nujen
nakup za zadovoljivo izkušnjo.

Osrednji procesorji so navadno tista računalniška komponenta, o kateri se uporabniki ob nakupu novega računalniškega sistema dlje časa odločamo. Upravičeno? Da in
ne, odvisno pač od uporabnika in njegovih
potreb. V zadnjih letih je razvoj procesorjev
tako zelo napredoval, da preprosto ne moremo več govoriti o ozkem grlu, saj je večina
procesorjev v zglednem času kos praktično
vsaki nalogi in tako večino življenja preživijo v mirovanju in čakanju na ukaze uporabnika.

Razumemo. Vsi se radi igramo, a kako
izbrati pravšnjo igralno konzolo? Ponudba
teh izdelkov je razmeroma omejena, a še
vedno je vprašanj veliko, zato smo vzeli pod
drobnogled aktualno generacijo igralnih
konzol in primerjali njihove vrline.
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VKLOP
04 Beseda urednika
06 Ločevanje zrnja od plev
07 Kratka zgodovina skoraj vsega vmes
N A K R AT K O
08 Ko video ni več bav bav
NAJBOLJŠI PROGRAMI ZA
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OSEBNE RAČUNALNIKE
Windows
OS X
Linux
Spletne storitve

M O B I L N E N A P R AV E
Android
Pametne ure
iOS
Windows Phone

IZKLOP
Pro et contra
Posebni Monitorji skozi leta
Nadaljujemo 30. junija

Oglasi
AM LJUBLJANA 91 / AVTERA OV 4 / ETV 75 / GTV 65 / MIKROING 8 / R KANAL 75 /
SI.SPLET 65 / ŠUMI 9 / TEHNIŠKA ZALOŽBA 89 / VIBOR 1
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