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Toda tak{ne situacije lahko sedaj spremenite v
svojo korist. Vse, kar morate storiti, je, da si
omislite nakup ‘epnega mini televizorja. Tako
bo TV vedno z vami, na poti, na dopustu, mor-
da ga boste vzeli s seboj tudi na delovno mesto.
V tej predstavitvi vam bomo predstavili {tiri ‘epne
TV-sprejemnike japonskega proizvajalca CASIO.

CASIO TV-880
in TV-970
Gre za ‘epna televizorja z LCD-zaslonom ve-
likosti 2,3 palca, oziroma po doma~e 5,86 centi-
metra. Kljub majhnosti smo bili nad kakovost-
jo LCD zaslona prijetno presene~eni. Zaslon
temelji na posebni matriki Ti-STN, ki omogo~a,
da se slika ne ble{~i preve~, pa tudi sama vidljivost
zaslona na prostem je dobra. Lo~ljivost zaslona
je 39.600 to~k, kar v praksi pomeni, da je slika
zelo realisti~na, ‘iva, barve so polne. Seveda je
veliko odvisno tudi od kakovosti samega signa-
la, ampak v podro~jih z ust-
rezno pokritostjo s signalom
nad delovanjem nimamo ni-
kakr{nih pripomb. Svoje delo
torej raztegljiva 50-centimetr-
ska antena dobro opravlja. Tudi
vgrajen zvo~nik dobro opravl-
ja svoje delo, le na prostem ga
zna hrupna okolica preglasiti. Zato pa je vgra-
jen tudi izhod za slu{alke, tako v dolo~enih
primerih uporabnik ne bo motil okolice. Tele-

vizorja sta opremljena tudi z avdio/video
vhodom za priklop zu-

nanjega sig-
nala.
Druga~e pa
se  modela
TV-880 in
TV-970 med

seboj razli-
kujeta le po

..gotovo ste se ‘e zna{li v situaciji, ko ste si
‘eleli ogledati va{o priljubljeno oddajo ali
{portni program po TV, ampak kot zakleto v
bli‘ini ni bilo ni~esar..

TV vedno in povsod
zunanjem izgledu. Mlaj{im po srcu bo verjetno
bolj v{e~ model TV-970, ki je bolj »prozorno«
oblikovan, torej je sestavljen iz bolj prozorne
plastike, pa tudi gumbi so bolj razgibanih
oblik. Dimenzije TV-970 so 8*4*13 cen-
timetrov ([*V*D). Bolj »klasi~no« je na-
ravnan model TV-880, ki je sicer podob-
nih dimenzij kot model TV-970, a bolj
temnih (~rnosivih) barvnih odtenkov.
Te‘a obeh modelov je brez baterij vsega
skupaj le 190 gramov, kar pomeni, da
ga bodo nekateri brez te‘av spravili v
malce ve~ji ‘ep. Prodajna cena mode-
la TV-880 ali TV-970 zna{a 33.840 SIT
(DDV je vklju~en v ceno).

CASIO EV-570
Gre za zmogljivej{i model, ki ima tudi
ve~ji LCD-zaslon. Le-ta je velikosti
2,5 palca ali natan~neje – njegova

diagonala meri 6,62
centimetra. Ta zaslon
ima vgrajeno TFT-mat-
riko, ki jo najdemo tudi
v nekaterih prenosnih
ra~unalnikih,  pripo-
more pa k temu, da je
zaslon predvsem na pros-

tem in ob dnevni svetlobi la‘je berljiv.
Tudi lo~ljivost zaslona zna{a kar 61.380
to~k in slika je resni~no odli~na. Ob gledan-
ju prenosa hokejske tekme smo tako brez
te‘av lahko sledi l i  g ibanju hokejskega
plo{~ka (paka).

Ostale lastnosti modela EV-570 so enake
kot pri zgoraj opisanih modelih, le te‘a je
vsega 175 gramov. Televizor se napaja s {tiri-
mi navadnimi AA-baterijami ali pa preko zu-
nanjega adapterja (dopla~ilo 2.370 SIT). ^e
se odlo~imo za nakup opisanega modela, bo
na{a denarnica la‘ja za 56.280 tolarjev.

Dodatne informacije
o opisanih izdelkih
nudi podjetje TOBO’S
iz Ljubljane, telefon
01/433 23 33.

CASIO EV-660
To je trenutno najdra‘ji ‘epni TV CASIO v pro-
daji (cena 64.800 SIT z DDV). Je tudi ve~ji (in
te‘ji) od ostalih modelov, seveda zaradi ve~jega
LCD-zaslona, diagonala meri kar 7,55 cm.
Lo~ljivost zaslona je tako kar 89.856 to~k, kako-
vost slike pa seveda odli~na. Svetlost in kon-
trast zaslona tako kot pri vseh modelih nastav-
ljamo le z enim drsnim gumbom, kar pa ni
te‘ava, saj so nastavitve dobro uravnote‘ene.

Vsi sprejemniki lovijo tako UHF kot VHF-sig-
nale, delujejo pa v PAL-
na~inu.

Na voljo je tudi pribor za
‘epne TV-sprejemnike, in
sicer avtomobilski adapter,
adapter za hi{no anteno ter
polnilec z baterijami.

(P.R.)
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