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&AUKAHLUTIR

Frá því verslunin iStore var 
opnuð í Kringlunni síðasta 
haust hefur verið stöðug-

ur straumur fólks þangað. Versl-
unin selur mikið úrval glæsilegra 
vara frá Apple, eins og iPad, iPod 
og iPhone-síma, auk ýmissa fylgi-
hluta. Í sumar hóf iStore sölu á 
nýrri útgáfu af MacBook Air-far-
tölvunum frá Apple sem hafa svo 
rækilega slegið í gegn að sögn Sig-
urðar Þórs Helgasonar, eiganda 
iStore. „Þessar fartölvur eru topp-
urinn hjá okkur og eru þvílíkt að 
slá í gegn enda selst mjög vel und-
anfarnar vikur. Hún er af mörgum 
gagnrýnendum talin besta fartölv-
an á markaðnum enda inniheld-
ur hún rafhlöðu með tólf klukku-
tíma endingu og er með nýja gerð 
af hraðvirkum SSD-diski. Tölv-
an er einnig rosalega létt eða 1,3 
kíló og um leið hraðvirk og glæsi-
leg tölva sem hentar vel þeim sem 
eru mikið á ferðinni, til dæmis 
nemendum og minni fyrirtækj-
um. Það þarf ekki hleðslutæki í för 
með svona grip og hún er léttari en 
margar skólabækur.“

Vinsæl fartölva
Auk MacBook Air-fartölvunn-
ar er stöðug og góð sala á öðrum 
vinsælum vörum iStore. „Þessar 
klassísku vörur sem allir þekkja, 
til dæmis iPhone-síminn, iPod og 
iPad, seljast einnig mjög vel. Ekki 
má gleyma öllum aukahlutunum 
sem við seljum. Við bjóðum upp 
á gott úrval af hulstrum, töskum, 
heyrnartólum, hátölurum, púls-
mælum og ýmsu öðru.“

iStore býður einnig upp á mjög 
góða viðgerðarþjónustu sem við-
skiptavinir verslunarinnar hafa 
tekið mjög vel. „Það hefur orðið 
gríðarlega mikil aukning í við-
gerðarþjónustu okkar. Við státum 
okkur af því að skila 95% af öllum 
viðgerðum samdægurs og þessi 
þjónusta nýtur mikilla vinsælda.“

Nýjar vörur reglulega
Verslunin er stöðugt að kynna nýjar 
vörur að sögn Sigurðar. „Við reyn-
um að vera dugleg í að kynna nýj-
ungar fyrir viðskiptavinum okkar. 
Bráðlega munum við til dæmis 
kynna til sögunnar nýtt þráðlaust 

ljósasett frá Philips. Það inniheld-
ur þrjár LED-ljósaperur sem skína í 
öllum litum. Þeim er stýrt með sér-
stöku appi og til dæmis er hægt að 
láta ljósin blikka í takt við tónlist-
ina, hvort sem það er rómantísk 
stemning eða partí.“

Verslunin iStore er björt og fal-
leg og laðar að marga viðskipta-
vini Kringlunnar. „Við vorum áður 
með verslun í miðbæ Reykjavíkur 
en eftir að okkur bauðst að koma 
í Kringluna vorum við ekki lengi 
að hugsa okkur um. Hér er bjart og 
rúmgott og við gefum okkur góðan 
tíma til að sinna viðskiptavinum 
okkar og þörfum þeirra.“

Verslunin iStore leggur mikið 
upp úr því að veita góða þjónustu og 
um leið sýna samfélagslega ábyrgð í 
verki. Verslunin rekur eigin styrkt-
arsjóð sem hefur gefið 24 fötluðum 
börnum iPad í þeirri viðleitni að 
auka lífsgæði þeirra en sum þeirra 
hafa meðal annars lært að tjá sig 
í fyrsta skipti og mörg þeirra náð 
betra valdi á fínhreyfingum.

Allar nánari upplýsingar um vörur 
iStore má finna á www.istore.is. 

Sérverslun með 
Apple-vörur í 

Kringlunni 
Verslunin iStore í Kringlunni selur úrval glæsilegra vara frá Apple. Nýja MacBook 

Air-fartölvan hefur slegið í gegn síðustu vikurnar enda fislétt og glæsileg. 
Viðgerðarþjónusta iStore hefur rómuð enda þekkt fyrir skjóta og góða afgreiðslu.

Verslun iStore í Kringlunni er björt og glæsileg.

MacBook Air fartölvurnar hafa slegið í gegn að sögn Sigurðar Þórs Einarssonar, eiganda 
iStore.  MYNDIR/GVA

Er til betra námstæki?
Batterí sem endist í allt að 12 klst. Þarf að segja eitthvað meira?

Fjórða kynslóð Intel örgjörva. Nýtt Wi-Fi (802.11ac). Hraðari flash gagnageymsla.

MacBook Air 13”
frá 204.900 kr.

MacBook Air 11” 
frá 174.900 kr.
SKÓLAT ILBOÐ SKÓLAT ILBOÐ
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Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft 
viðmót og faglega þjónustu. Að auki renna 1000 kr. af hverju seldu tæki í styrktarsjóð 
sem úthlutar hreyfihömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.Góð þj
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óð verð og samfélagsleg ábyrgð

566 8000 | istore.is

Opið
mán. - mið. 10-18.30 | fim. 10-21 
fös. 10-19 | lau. 10-18 | sun. 13-18

í Kringlunni

WAHOO SLÆR Í GEGN
Wahoo-vörurnar sem seldar eru í iStore hafa slegið í gegn í sumar. Í 
þeirri vörulínu má finna púlsmæla, armbönd fyrir iPhone, hraðamæla 
fyrir hjól og hjólafestingar fyrir iPhone. Púlsmælarnir senda upplýsingar 
þráðlaust í iPhone-símann svo hægt sé að mæla árangur æfinga með 
forritum eins og Endomondo og Runkeeper.
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… að tölvumúsin var fundin upp 
árið 1964 og þá mótuð úr tré?

… að tölvupóstur varð til á undan 
internetinu?

… að hús Bill Gates var sér-
hannað til að nota Macintosh-
tölvur?

… að ein af hverjum átta hjónum 
í Bandaríkjum nútímans kynnt-
ust á netinu?

… að fyrir hverja heiðarlega 
vefsíðu á netinu fyrirfinnast 
fimm klámsíður?

… að 80 prósent ljósmynda á 
internetinu sýna naktar konur?

… að ungmenni um tvítugt 
hafa að meðaltali varið 5.000 
klukkustundum í tölvuleiki, 10 
þúsund klukkutímum í farsíma 
og sent 250 þúsund tölvubréf 
og sms? 

… að fyrsti auglýsingaborðinn 
á internetinu fór í loftið árið 
1994?

… að mannsaugað blikkar að 
meðaltali tuttugu sinnum á 
mínútu en aðeins sjö sinnum 
við tölvunotkun?

VISSIR ÞÚ....

Mikil eftirvænting ríkir meðal tækni-
geggjara sem bíða spenntir eftir 
hinum tæknivæddu gleraugum 

Google Glass, sem, eins og nafnið ber með 
sér, eru framleidd af fyrirtækinu Google. 
Helst má líkja tækinu við snjallsíma enda 
getur það framkvæmt svipaða hluti. Glass 
er hins vegar haft á höfðinu og því stýrt með 
röddinni. Gleraugun eru byggð á android-
tækni og bjóða upp á ótrúleg tækifæri. Með 
þeim er hægt að tala í síma, svara tölvupósti, 
taka myndir og myndbönd, vafra á netinu, 
þýða texta og leita í leitarvélum Google. Allar 
aðgerðir getur notandinn séð á örlitlum skjá 
rétt við auga hans. 

Tæki sem borin eru á höfði með skjáum 
og myndavélum eru kannski ekki alveg ný 
af nálinni en sérstaða Glass er þó nokkur, 
bæði vegna aðkomu tölvurisans Google og 
ekki síst vegna þess að tækið er mun létt-
ara en önnur sem fyrir hafa verið á mark-
aði. Frumgerð Glass vó 8 pund eða um fjögur 
kíló þegar hún var kynnt í ágúst 2011 en í dag 
vegur Glass minna en venjuleg sólgleraugu.

Á almennan markað árið 2014
Í upphafi þessa árs var nokkrum útvöldum 
gefið tækifæri til að kaupa sér tilraunaút-
gáfu Google Glass fyrir 1.500 dollara eða um 
180 þúsund krónur. Forsvarsmenn Google 
telja að Glass muni koma á almennan mark-
að strax á næsta ári og vonast til að verðið 
verði eitthvað lægra.

Útgáfan sem er í notkun núna heit-
ir Explorer. Sú tekur á móti upplýsingum 

í gegnum Wifi en einnig er hægt að tengja 
tækið gegnum Bluetooth við Android-síma 
eða iPhone. Í Glass er GPS-flaga og því ætti 
ekki að vefjast fyrir ferðamönnum að rata 
með því að leita eftir kortum á Google, þá 
ættu þeir ekki að lenda í miklum tungu-
málaerfiðleikum því með Glass er með 
röddinni einni hægt að fletta upp á Google 
Translate eftir þýðingu orða. Til að nota 
raddstýringuna byrjar notandinn á að segja 

„ok glass“ og síðan skipunina. Ekki er nauð-
synlegt að nota raddstýringuna því einnig 
er hægt að fletta í gegnum valkostina með 
takka á hlið tækisins. 

Þróað af Google X
Google X er leynileg aðstaða Google í Kali-
forníu þar sem unnið er að ýmsum tækni-
nýjungum sem margar hverjar virðast 
fremur eiga heima í vísindaskáldsögum en 

í hinum raunverulega heimi. Tilraunastof-
unni stjórnar Sergey Brin, einn af stofnend-
um Google. 

Google Glass er afrakstur langrar þróunar 
í leynitilraunastofum Google X. Meðal ann-
arra verkefna sem unnið er að hjá Google X 
eru bíll sem ekur sjálfur og verkefnið Project 
Loon, sem miðar að því að koma internetað-
gangi til allra í heiminum með neti loftbelgja 
sem munu svífa um heiðhvolfið.

Hluti af gleraugum framtíðar
Gleraugu eru líklega rangnefni á Google 
Glass því engar sjónlinsur eru í umgjörð-
inni. Fólk sem notar gleraugu getur raunar 
ekki notað tækið en Google hefur staðfest að 
með tíð og tíma verði hægt að fá Glass með 
sjóngleri og jafnvel verði hægt að smella tæk-
inu á venjuleg gleraugu. Þá hyggst fyrirtæk-
ið fara í samstarf við sólgleraugnaframleið-
endur á borð við Ray-Ban og Warby Parker.

Gagnvirk gleraugu frá Google
Google Glass heita tæknileg gleraugu frá Google. Tækið er búið myndavél og öðrum búnaði sem tengist gagnabönkum Google og er 
auk þess stjórnað með raddskipunum. Almenningur fær tækifæri til að eignast slík gleraugu á næsta ári. 

Google Glass hefur vakið þó nokkra athygli, ekki síst vegna áhuga fræga fólksins. Tískuhönnuðurinn Diane Von 
Furstenberg notaði tækin á tískusýningu sinni í New York í vor. Hér er hún ásamt Sergey Brin, einum stofnanda 
Google Inc.

Með Google Glass er hægt að taka myndir og mynd-
bönd, senda skilaboð og póst, vafra á netinu og fleira.

HEIMILD:
Computer Reliability Report 2013
WWW.RESCUECOM.COM

Samsung
fartölvur eru
áreiðanlegustu
fartölvur
á markaðnum
í dag og
bila minnst.

Óumdeildir gæðayfirburðir
     Samsung fartölva*
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Þetta kemur fram í áreiðanleikakönnun tölvuviðhaldsfyrirtækisins RESCUECOM 
sem birt var á dögunum.
Samsung fékk 874 stig í könnuninni en þar kom fram að aðeins 1.1% 
Samsung tölva í Bandaríkjunum þurfti að þjónusta vegna bilana.
Apple var í öðru sæti með 503 stig og Lenovo/IBM í því þriðja með 230 stig.
Aðrir framleiðendur fengu lægri einkunn.

SKEIFUNNI 11 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 / GLERÁRTORGI · AKUREYRISÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900





Kíktu á midi.is til að sjá framboðið af tónleikum, kvikmynda -og leiksýningum og íþróttaviðburðum.

HVERNIG VÆRI AÐ 
KÍKJA ÚT Í KVÖLD?


