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HP 135 bin
Diz üstü
bilgisayarı geri
çağırdı
Dünyanın ikinci büyük personel bilgisayar üreticisi
Hewlett-Packard (HP) şirketi, 135 bin diz üstü
bilgisayarında kullanılan pilleri yanma tehlikesi
nedeniyle geri çağırdı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, HP ve Compaq
modellerindeki lityum iyon yeniden doldurulabilir pillerdeki
bir kısa devrenin pil hücrelerini aşırı ısıtarak plastik kabı
eritebileceği, bunun da yanma tehlikesi yaratabileceği
belirtildi.
Geri çağrılan pillerin barkod serilerinin GC, IA, LO ve L1 ile
başladığını ve bilgisayarların 2004 yılının Mart ayıyla 2005
yılının Mayıs ayları arasında satıldığını belirten HP,, bazı
pillerin ise bilgisayarlardan ayrı tek tek satıldığını bildirdi.
HP, pillerin Çin ve Tayvan'da yapılan Pavilion, HP Compaq,
Presario ve Evo modeli diz üstü bilgisayarlarda kullanıldığını,
iade edilen piller için para talep edilmeyeceğini, müşterilerin
pil değiştirme programının ayrıntıları için
www.hp.com/support/BatteryReplacement. internet adresine
başvurabileceğini açıkladı.

Pentium D İşlemciler çıktı
Intel’in piyasaya sürdüğü çift çekirdekli işlemcileri ile aynı
anda birden fazla uygulama çalıştığında yüksek
performansın keyfini süreceksiniz.
Intel'in ilk çift çekirdekli işlemcisine dayanan platformunun
3.2 GHz'de çalışan Intel Pentium Processor Extreme Edition
tek bir işlemcide iki veya daha fazla çekirdek birleştirilerek,
aynı anda daha fazla işlem yapılabilmesini sağlamak için
tasarlandı. Intel'in masaüstü, mobil ve sunucu pazarları için
geliştirmekte olduğu 15'den fazla çoklu çekirdekli işlemci
projesi bulunuyor.

U.S. Robotics
den MAXg
Teknolojisi
MAXg Teknolojisi
standart 802.11g'ye göre %50 daha fazla kapsama alanı,
125 Mbps performansı Maximum Güvenlik, Wi-Fi Korumalı
Erişim (WPA) ve WPA2/802.11i
64/128-bit WEP şifreleme
VPN geçiş desteği (PPTP, IPSec ve L2TP)
Standart 802.11b, 802.11g ve hızlandırılmış kablosuz
teknolojileri ile tam uyumluluk
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Televizyondan telefon edin...
Alcatel ve Microsoft'un birlikte geliştirdiği
uygulamayla televizyonlardan görüntülü olarak
telefon görüşmesi yapılıp, yazılı mesajlaşılabilecek
Madrid Geniş bant Internet Konferansta tanıtılan,
Alcatel'in Microsoft ile geliştirdiği uygulama sayesinde
televizyon üzerinden yüksek çözünürlükte yayınlar izlenip,
internete bağlanılmasının yanı sıra sabit hat üzerinden
telefon görüşmesi yapılabilecek.
Amigo TV adlı bu çözümü kullanan birden fazla kullanıcı,
telefon görüşmelerini görüntülü olarak da yapabiliyor. Bu
kullanıcılar ayrıca, yazılı olarak anlık mesajlaşma imkânı
da yakalayacaklar.
Bu uygulamanın bir diğer özelliği ise, kullanıcının
televizyonlara şifre uygulayarak, özellikle çocukların
izleyeceği kanalları belirleyecek olması. Buna göre
istenilen kullanıcılara özel şifreler atanıp, sadece bu
şifrenin girildiğinde çalışabilen kanal sistemi yaratılacak.
'Sistem için Telekom'la görüşüyoruz'
Bu teknolojinin kullanıldığı televizyon yayıncılık altyapısı
ise, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinde
kullanılmaya başlayan IPTV'ye (internet bağlantılı gelişmiş
televizyon içeriği sağlayan yayıncılık teknolojisi)
dayanıyor. Alcatel Sabit Şebeke Grup Başkanı Michel
Rahier, Türk Telekom'la bu servislerin Türkiye'de de
kullanılması için görüşme aşamasında olduklarını söyledi.
Konferansa katılan Türk Telekom yetkilileri ise,
Telekom'un 6 Mbit internet hattı üzerinden televizyon
yayını sağlanması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Lexmark'tan
500 doların
altında
renkli Laser
yazıcı
Lexmark, kendi markası ile rekabet etme kararı aldıktan
sonra adımlar atıyor ve 500 dolar engelini aşacak bir
renkli lazer yazıcı serisini tanıtmayı planlıyor…

Adsl de en düşük hız 512Kbps oldu
Uygulamanın başlamasıyla birlikte Türk Telekom'un
256/64 Kbps limitsiz ADSL müşterileri mevcut hızlarında
hizmet almaya devam edebilecekler ancak
256/64 Kbps hızında yeni müşteri kaydı yapılmayacak.
256 Kbps hızla ADSL'e bağlanan limitli müşteriler, aynı
ücrete mevcut hızlarından daha yüksek hızda internete
bağlanacak.
512/128 3 Gb limitli
512/128 6 Gb limitli
512/128 9 Gb limitli
512/128
limitsiz
1024/256 limitsiz

Fax: 425 45 88
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