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Bosch PLR 15 predstavuje 
veľmi šikovného pomocní-
ka v domácnosti. Ľahko si 
pomocou neho zmeriate 
vzdialenosť, a to vďaka 
laserovej technológii. Stačí 
potlačiť jediné tlačidlo na 
prednom paneli, namieriť 
laserový lúč na prekážku, 
ktorej vzdialenosť chcete 
zmerať, na čas dlhší ako 
0,5 sekundy a na displeji sa 
ukáže príslušný údaj. Prí-
stroj s hmotnosťou 80 gra-
mov je malý, kompaktný 
a pohodlne sa zmestí do 
vrecka nohavíc. Displej 
je podsvietený, údaj je 
dobre čitateľný. Meranie 
možno vykonávať až do 
vzdialenosti 15 metrov, 
jeho presnosť je ± 3 mm. 
Pomocou funkcie Hold si 
môžete zapamätať meranú 
vzdialenosť a na displeji 

ju vidíte aj pri meraní aktuálnej vzdialenosti. Prístroj napájajú 
dve AAA batérie, po 5 minútach bez aktivity sa sám vypína. 
Viac nájdete na stránke www.bosch-do-it.com.

Cena: 49,99 EUR      Zapožičal: Agem Computers

S nami si tie najkrajšie letné chvíle uchováte 
navždy vo forme kvalitných fotografií. 

 Značka Colorway prináša tradične najväčší výber fotografických pa-
pierov. Sortiment obsahuje viac ako 100 položiek. Jednotlivé fotopapie-
re sa líšia v štruktúre, veľkosti a gramáži.  V ponuke nechýbajú  lesklé, 
matné, obojstranné, samolepiace, umelecké i magnetické fotopapiere. 
Zákazníci si môžu vyberať z formátov  10x15, A4, A3+.  Povrchová úpra-
va fotopapierov so špeciálnou fóliou zaručuje vysokú farebnosť, stálosť 
farieb a pri viacerých druhoch aj vodeodolnosť. Vďaka tomu ostanú 
Vaše výtlačky aj po rokoch zachované a nevyblednuté.  
 Vďaka produktom značky ColorWay je tlač fotografií jednoduchým, 
rýchlym a lacným procesom. Je jedno či potrebujete fotopapier do 
domácnosti alebo tlačiť reklamné či marketingové prospekty vo firme, 
s fotopapiermi ColorWay budete vždy spokojní!

Nájdite káble 
v steneČas dovoleniek 

a krásnych zážitkov je tu!
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Odolné telefóny od výrobcu bagrov
Značka Caterpillar je stavebníkom dobre známa. Do hry však vstupuje aj so svojím portfó-
liom odolných telefónov. Okrem smartfónov má v ponuke aj klasické telefóny s vlastným 
operačným systémom. To je dobrá správa pre používateľov, ktorí chcú dobre známe rozhranie 
a rýchle reakcie vlastného prostredia. Prvý z modelov je CAT B100. Nielenže dobre vyzerá, ale 
toho aj veľa znesie. Je to odolný telefón, aký hľadá používateľ na stavbe, no výborne poslúži aj 
športovcom a pri turistike. Telo je pogumované a má naozaj odolný hliníkový rám. Klávesnica 
je priestranná, takže sa dobre ovláda aj v rukaviciach. Telefón odolá mrazom až do -25 °C a horúčavám do 
55 °C. Neprekáža mu ani horúca voda. Nie je síce ohňovzdorný, no odolá pádom z výšky 1,8 m na betón. 
Presne tak, ako to deklaruje výrobca. Po dobu 30 minút prežije aj vo vode s hĺbkou 1 meter. Akumulátor 
umožní 10 hodín telefonovania a 23 dní v pohotovostnom režime. Má displej s rozlíšením 240 × 320 bodov 
a uhlopriečkou 2,2”. Konektor microUSB na nabíjanie aj audiokonektor sú zakryté, SIM karta a karta microSD-
HC sú umiestnené pod akumulátorom. Telefón poskytuje všetko podstatné, ako je definovanie profilov, 
funkcie organizátora, FM rádio, dátové pripojenie cez EDGE, Bluetooth 2.0, prehrávanie hudobných súborov 
a takisto možnosť fotografovania 3 Mpx fotoaparátom.
       Lacnejší model CAT B25 je vo verzii Dual-SIM a má rovnaký displej, ibaže o 0,2 palca menšiu uhlopriečku. 
Na rozdiel od predchádzajúceho modelu má mierne pomalší procesor a podporuje pamäťové karty microSD 
do kapacity 8 GB. Fotoaparát je 2 Mpx, teda len úplne základný. Telo odolá pádom na betón z rovnakej 
výšky a takisto vydrží 30 minút vo vode v hĺbke 1 metra. Teplotný rozsah je o niečo menší: od -5 °C do 50 °C. 
Od drahšieho modelu sa líši aj absenciou GPS. Bluetooth nechýba. Slúchadlá hands-free dodávané v balení 
sa pripájajú cez konektor microUSB. Telo je celé pogumované, teda nie je spevnené hliníkovým rámom 
po hranách. No pre toho, kto potrebuje model na dve SIM karty, je to vhodný adept. Má všetky potrebné 
organizačné funkcie, systém je aj v tomto prípade bohatý na funkcie a je vyladený na rýchle reakcie. Navyše 
aj cena je mimoriadne výhodná.

Ceny: B100 – 142 EUR; B25 – 73 EUR          Zapožičal: Caterpillar
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