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Mp3 olmadan
duramam diyenlere
Mp3
çılgınlığı
artık
hat
safhalara
ulaştı,
boyuna
asılabilen
küçük
mp3
playerlardan
sonra
Kolye,
saat ve hatta en son Gözlük
tarzında
Mp3
çalarlar
piyasaya
girdi.
Gözlük
çerçevesine
sabitlenmiş
128MB -1GB arası Hafızaya
sahip teleskobik kulaklıklar, 270 derece dönebiliyor,
uzunluğu ayarlanabiliyor,
MP3, WMA Müzik formatlarını
destekliyor.
USB kablosuyla Gözlük çerçevesindeki USB ve şarj bağlantısı
girişi ile PC den şarj ediliyor.
Ses ayarı / sonraki ve önceki müzik parçası / açma kapama için 3 adet silikon düğme bulunmaktadır.

Windows Vista için Hazır Olun
2007'nin başlarında piyasaya sunulacak olan
Windows Vista için hazır olmak, size en uygun
sürümü seçmeniz ve istediğiniz deneyimi
yaşamak
için
doğru
bilgisayara
sahip
olduğunuzdan emin olmanız anlamına gelir.
Windows Vista, bilgileri görüntüleme, bulma ve
düzenleme becerilerinizde kendinizi güvenli
hissetmenize yardımcı olmanın yanı sıra
bilgisayar kullanımını denetlemenize olanak
sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
Sıra eğlenmeye geldiğinde, kişisel bilgisayarınızda canlı ve
kayıttan TV yayınıyla daha fazla eğlencenin keyfini
çıkarabilirsiniz
İşletmeler ve Windows Vista
Windows Vista, her boyutta ve her sektördeki işletmeler için
tasarlanmıştır. Masaüstü görüntüsü dağıtımı, yönetimi ve
güvenliğinde maliyet ve işletme verimliliği sağlamanıza
yardımcı olmaya odaklanan Windows Vista, tüm işletme
ortamlarında fark oluşturacaktır.

xDSL Nedir ?
Xdsl, HDSL' den VDSL' e uzanan dijital abone hattı teknoloji
ailesine verilen addır. DSL (Digital Subscriber Line ) diğer
adlandırılmasıyla uzak erişimin geleceği ( The Future of
Remote Access ); Lokal bölgede Telekom santralı ile kullanıcı
arasında telefon için çekili alt yapıda kullanılan bir çift bakır
tel üzerinden, yüksek hızlı veri (data ) ve ses (voice)
iletişimini aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci yarısında
kullanıma sunulan bir veri iletişim teknolojisidir.
HDSL: (High - Bit-Rate Digital Subscriber Line) Yüksek hızlı
Sayısal Abone Hattıdır. ADSL 2 tel üzerinden çalışırken, HDSL
4 tel üzerinde E1 iletişim hızı sağlanır. Adsl’e göre farkı
download ve upload hızlarının aynı olmasıdır.

1362 sok no 47/201

Montrö-İzmir

- www.egetes.com.tr -

Eylül 2006 -

Sayı : 17

Netsis@6 kurulumları başladı

Geçen sayımızda duyurduğumuz Netsis’in yeni Versiyonu
Netsis@6 tüm Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Ege-Tes
Versiyon sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi bulunan tüm
Müşterilerini, 1 Eylül den itibaren teker teker ziyaret edip yeni
Versiyona geçirmeye başladı.

Fusion@6 standart’a geçmek için büyük Fırsat

Bugüne kadar Netsis’in Entegre paketini kullanan ve Fiyatı
yüksek olduğu için Fusion Standart paketine geçemeyen
Müşteriler için inanılmaz bir Fırsat doğdu.
Netsis, 30 Eylül’e kadar sürecek olan bu kampanyada güncel
Fiyat listesinden Müşterinin elindeki Entegre Paketini fiyattan
düşüyor ve kalan tutar’a da %45 iskonto uyguluyor.

7. CeBIT Bilişim
Euroasia
Dünyanın en büyük ilk 10
fuarı arasında yer alan
CeBIT Bilişim Eurasia, bu
yıl
da
küresel
bir
buluşmaya ev sahipliği
yaparak, iş, siyaset, bilişim ve medya dünyasını, geleceğin
teknolojileri ve iş yapış biçimlerinin sergilendiği bir iş
platformunda
buluşturdu.
Dünyanın
dört
yanından
profesyonellerin akınına uğrayan fuar, 19 ülkeden 952
katılımcıyla, 140 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. Bu yıl,
Bilişim olarak 15.'si, CeBIT Bilişim Eurasia adı altında yedincisi
yapılan fırsatlar fuarı CeBIT Bilişim Eurasia, gelecek sene 2 –
7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Samsung Airwash teknolojisi

Samsung
Electronics,
5-10
Eylül 2006 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleşecek olan
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nda,
yenilikçi Air Wash Sistemi’ni
tanıttı. İstendiğinde susuz ve
deterjansız yıkama yapılmasına
da olanak sağlayan Air Wash
Sistemi sıcak hava teknolojisi
ve
güçlü
fiziksel
özellikleri
sayesinde
temizlediği
çamaşırlardan istenmeyen koku ve mikroskobik alerjenlerin
yanı sıra, zararlı mikrop ve bakterileri de söküp atıyor.
Samsung Air Wash Sistemi, yüksek sıcaklıkta yıkanması
mümkün olmayan hassas çamaşırların yanı sıra, gözle
görünmeyen akar ve zararlı bakterilerin kolayca ürediği yastık
ve minderlerin temizlenmesi için de ideal bir çözüm
oluşturuyor.
Samsung Air Wash’un %99,9 sterilizasyon sağlayan Siver
Nano teknolojisi, su ile yıkama yaptığınız esnada, çamaşırda
barınabilecek 650 çeşitli bakteriyi yok ederken, son durulama
esnasında oluşturduğu anti-bakteriyel katman sayesinde,
çamaşırları bakteri üremesinden bir aya kadar koruyor.
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