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Įrenginiai, kurių šiuo metu pirkti tikrai neverta
Nuolatinis technologijų vystymasis bei tobulėjimas turi ir neigiamą pusę: įrenginiai sparčiai sensta ir senos
technologijos praranda vertę. Tad jei ruošiatės atnaujinti savo „žaisliukų“ arsenalą, kartais verčiau šiek tiek
lukterti, kad netektų gailėtis.
Gizmodo.com pateikia sąrašą įrenginių, kurių nerekomenduojama pirkti bent artimiausiu metu.Telefonai „iPhone“Jei geidžiate nusipirkti „iPhone“ išmanųjį telefoną,
pakentėkite. Visi technologijų portalai tiki gandais, kad naujas šio telefono modelis bus išleistas šį rudenį.Kol kas nežinomas nei tikras telefono pavadinimas (ar
„iPhone 5“, ar „Naujasis iPhone“), nei tikslios techninės detalės, tačiau manoma, kad jis turės greitesnį procesorių, geresnę vaizdo kamerą, didesnį bei kokybiškesnį
ekraną ir palaikys 4G LTE ryšį.Be to, išleidusi naują įrenginio modelį „Apple“ įprastai senesnes versijas atpigina.„Windows 7“ planšetėsPlanšetiniai kompiuteriai su
„Windows 7“ operacine sistema niekada nebuvo populiarūs, bet jei dėl kokių nors priežasčių svarstote tokį įsigyti, palaukite rudens. Tuomet „Microsoft“ išleis
operacinę sistemą „Windows 8“ su „Metro“ vartotojo sąsaja, kuri yra kur kas geriau pritaikyta darbui su įrenginiais, turinčiais lietimui jautrų ekraną.Platformai bus
pritaikytos ir dauguma programų, be to, sistema veiks su „ARM“ architektūros procesoriais, taigi planšetės bus plonesnės, lengvesnės ir tobulesnio dizaino.Pirmieji
„Windows 8“ planšetiniai kompiuteriai turėtų pasirodyti rudenį.„Ultrabook“ nešiojamieji kompiuteriaiPirmoji „ultrabook“ klasės (itin plonų ir lengvų) nešiojamųjų
kompiuterių karta parduotuvių lentynose atsirado pernai rudenį. Šią vasarą gamintojai pristatys atnaujintas gaminių linijas. Jie turės kur kas spartesnius trečiosios
kartos „Intel Core Series“ procesorius (dar žinomus „Ivy Bridge“ pavadinimu) bei didesnės raiškos ekranus.Kompiuteriai „MacBook Pro“Jei esate „MacBook Pro“
kompiuterių gerbėjas, pasistenkite susilaikyti ir bent kol kas nepirkti naujo gaminio. Visi tikisi, kad „Apple“ jau birželio mėnesį pristatys naują „MacBook Pro“
kompiuterių liniją: jie bus lengvesni, turės aukštos raiškos „Retina“ ekranus, „USB 3.0“ jungtis ir naudos „Ivy Bridge“ procesorius.Be to, juose bus įdiegta naujoji
„OS X Mountain Lion“ operacinė sistema, kurios valdymas bus šiek tiek panašus į „iPad“.Laukti liko visai nedaug.„Android“ planšetės„Apple“ gerbėjai, ketinantys
pirkti planšetinį kompiuterį, gali nieko nelaukti – naujasis „iPad“ buvo pristatytas tik kovo mėnesį, todėl nauja jo versija dar toli. Tačiau jei svarstote pirkti „Android“
planšetę, dabar tam nėra pats geriausias metas.Nors rinkoje yra itin sparčių planšečių (pvz., keturių branduolių procesorių turinti „Asus Eee Pad Transformer Prime“),
vis dar laukiama tokių, kurios turės didesnės nei 1280 x 800 tšk. raiškos ekraną. „Asus“ ir „Acer“ jau pristatė savo planšetinius kompiuterius, turinčius 1920 x 1200
tšk. raiškos ekranus, tačiau nei vienas jų dar nepasirodė prekyboje.Taigi verčiau palaukti kelis mėnesius, nei gailėtis kelis metus.Išmanieji televizoriai„Apple“ gali
apsimetinėti kiek nori, bet ekspertai tiki, kad Kupertino kompanija vėliau šįmet išleis savo televizorių. Be abejo, jame bus integruota „iTunes“ parduotuvė, o ekranas
bus puikios kokybės („Apple“ tuo garsėja). Veikiausiai jį bus galima ir valdyti balsu.Naujus išmaniuosius televizorius pristato ir kiti rinkos žaidėjai. LG neseniai
pademonstravo savo „G2 Smart TV“, kuris naudoja „Google TV 2.0“ sąsają, palaiko balso komandas ir turi valdymui judesiais skirtą pultelį „Magic“. „Lenovo“
neseniai Kinijoje pradėjo prekiauti savo „K55 Smart TV“ televizoriais, kuriuose įdiegta „Android 4.0“ sistema, kitose rinkose jie taip pat turėtų pasirodyti
netrukus.„Samsung“ jau prekiauja tokiais įrenginiais, bet jei palauksite, papildoma konkurencija turėtų numušti ir dabartinių išmaniųjų televizorių kainas.„Windows
Phone“ telefonaiJAV prekyboje neseniai pasirodęs „Nokia Lumia 900“ yra puikaus dizaino, o „HTC Titan 2“ turi nuostabią 16 mln. tšk. raiškos kamerą. Tačiau
kalbant apie technines specifikacijas, aplikacijas ir daugiaprogramį režimą (angl. multitasking), „Windows Phone“ telefonai vis dar atsilieka nuo „Android“ ir
„iPhone“ konkurentų.Rudenį atnaujinusi sistemą iki „Windows Phone 8“ versijos „Microsoft“ turėtų galutinai pasivyti „Apple“ ir „Google“. Kai kurie apžvalgininkai
teigia, kad nauja mobiliosios operacinės sistemos versija palaikys didesnės raiškos ekranus, dviejų branduolių procesorius, NFC mobiliuosius atsiskaitymus ir
aplikacijas, kurios gali valdyti kitas programas – dalykas, tiesiog būtinas tikram daugiaprogramiam režimui.„Microsoft“ kol kas aiškiai nepasako, ar dabartiniai
„Windows Phone“ telefonų savininkai galės atnaujinti operacinę sistemą. Taigi yra rizikos, kad galite likti ant ledo.Jei jums patinka „Windows Phone“, palaukite iki
rudens.Elektroninės skaityklėsŠiuo metu rinkoje yra neblogų elektroninių skaityklių pasiūlymų, nuo pusiau planšetinio „Amazon Kindle Fire“ iki el. rašalą
naudojančio „Nook Simple Touch“. Nepaisant to, netrukus rinkoje papūs nauji vėjai.„Barnes and Noble“ neseniai pristatė savo „Simple Touch“ skaityklę su
pašvietimu, be to, sklando gandai, kad „Amazon“ vasarą išleis atnaujintą „Kindle“ skaityklės su el. rašalu versiją, kuri taip pat turės galinį apšvietimą.Tačiau tai tik
ledkalnio viršūnė. Rudeniop „Amazon“ gali išleisti atnaujintą „Kindle Fire“ versiją su didesnės raiškos (ir galbūt įstrižainės) ekranu.Neseniai sulaukusi finansinės
injekcijos iš „Microsoft“, „Barnes and Noble“ vėliau šįmet taip pat turėtų išleisti naują savo „Nook Tablet“ versiją.Taip pat vis dar sklando gandai, kad „Amazon“
kuria „Kindle“ skaityklę, naudojančią spalvoto el. rašalo technologiją.„BlackBerry“ telefonai„BlackBerry“ telefonus gaminanti kompanija „Research in Motion“
(RIM) atrodo lyg užmigusi ant laurų. Ji vis dar siūlo telefonus, kurių techninės specifikacijos yra 2009 metų lygio (vieno branduolio 800 Mhz procesorius, mažytis
2,4 colio ekranas ir atgyvenusi „BlackBerry 7 OS“ operacinė sistema).Laimei, dauguma žmonių nėra tokie kvaili, kad pirktų tokius telefonus.Panašu, kad RIM
supranta problemą ir planuoja vėliau šįmet išleisti visiškai naują telefonų liniją, kurie naudos „BlackBerry 10 OS“ operacinę sistemą ir turės didelius lietimui jautrius
ekranus. Taigi jei būtinai norite pirkti „BlackBerry“, verčiau palaukite jų.Parengta pagal Gizmodo.com
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