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Launchpad er forrit með við-
móti svipuðu iOS, en skjáborðið 
breytist þá í uppröðun á öllum 
innsettum forritum á tölvunni 
sama hvar þau eru staðsett. Hægt 
er að raða þeim saman í möppur 
eins og gert er í iOS 4 á iPad, 
iPhone og iPod Touch og fjar-
lægja þau á auðveldan hátt eins 
og þekkist í því stýrikerfi.
Resume, Auto Save og Versions 
eru mikilvægir eiginleikar en 
með hjálp þeirra þarftu ekki að 
opna alla glugga upp á nýtt eftir 
endurræsingu, þarft aldrei að 
smella á „Save“ eða Cmd-S og 
getur spólað til baka, skoðað fyrri 
útgáfur af skjalinu sem þú ert að 
vinna í og jafnvel afritað og límt á 
milli útgáfa.
AirDrop er þægileg viðbót sem 
gerir fólki kleift að deila skjölum 
á mjög auðveldan hátt á milli 
tölva á sama þráðlausa neti. Þú 
sérð einfaldlega lista yfir tölvu-
notendur sem eru nálægt þér og 
dregur skjalið til þeirra og þau fá 
tilkynningu um það til að taka á 
móti. Allt án nokkurrar upp-
setningar. 
Mail hefur fengið veigamiklar 
endurbætur og útlitsbreytingar. 
Meðal nýjunga er að nú er hægt 
að hafa forritið í fullri stærð til 
þess að einblína betur á tölvu-
póstinn í stað glugga. Leit hefur 
verið stórbætt og er t.d. hægt 
að tengja saman leit með þeim 
hætti að skrifa frá hverjum 
pósturinn er, hvað innihaldið 
er og á hvaða tímabili hann var 
móttekinn. Einnig er auðvelt að 
fela og sjá inn- og 
úthólfin og bæta 
við eftirlætis 
möppum.

BREYTINGAR MEÐ 
OS X LION

Steve Jobs 
kynnti nýverið 
nýjustu 
útgáfuna 
af OS X 
stýrikerfinu. 

Apple hefur nýverið kynnt 
nýja línu af MacBook 
Air-vélum sínum.

Apple var að koma með nýja 
línu af MacBook Air-vél-
um sem eru þunnar vélar 

og vega um það bil eitt kíló,“ segir 
Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri 
Epli.is sem sér um umboð, dreif-
ingu, markaðssetningu, sölu og 
þjónustu á Apple-vörum í umboði 
Apple í Bandaríkjunum. „Það var 
verið að uppfæra þessar vélar. Þær 
eru með nýjum örgjörvum og nýju 
Thunderbolt-tengi. Þær eru líka 
hraðari og með meira minni.“
Bjarni segir Apple-tölvurnar  góðar 

fyrir skólafólk á Íslandi. „Nýju 
MacBook Air-tölvurnar eru hugs-
aðar sem skólatölvur. Þær eru líka 
með nýja Lion-stýrikerfinu,“ segir 
Bjarni en Steve Jobs, eigandi Apple, 
kynnti nýverið nýjustu útgáfuna af 
OS X stýrikerfinu frá Apple, Lion. 
Meðal nýjunga í Lion-stýrikerf-
inu má nefna Launchpad, Miss-
ion Control, Resume, Auto Save, 
Versions, AirDrop og Mail. Mikil 
áhersla hefur verið lögð á að öll 
helstu forrit geti nýtt allan skjá tölv-
unnar svo truflanir séu í lágmarki. 
Bjarni tekur fram að í Apple-tölv-
um séu engir PC vírusar. „Þetta eru 
einfaldar vélar og rekstrarkostnað-
ur er lágur.“

Hjá Epli.is fást einnig MacBook 
Pro-vélar en þær eru öflugar vélar 
að sögn Bjarna. „Við erum búin 
að lækka verðið á þeim. Ódýrasta 
vélin var í kringum 220 þúsund en 
núna kosta þær í kringum 199 þús-
und,“ segir Bjarni og bætir við að 
MacBook Pro seljist best hjá Epli.is.
Bjarni minnist einnig á iPad sem 
fyrirtækið býður upp á. „iPad er 
bara nýr vinkill á markaðnum. Það 
eru ansi margir sem eru farnir að 
nota iPad og þeim fjölgar,“ segir 
Bjarni og heldur áfram: „iPadinn 
er náttúrulega mjög þægilegur, til 
þess að ferðast með. Maður getur 
farið með allt sitt dót.“ Viðtökur 
iPad á Íslandi hafa verið mjög góðar 

að sögn Bjarna. „Þær hafa náttúru-
lega verið rosalegar. Við afgreiðum 
bara það sem við fáum. Það hefur 
verið skammtað í okkur,“ upplýsir 
Bjarni.
Á laugardögum er haldið ókeypis 
námskeið fyrir þá sem kaupa tölvur 
af fyrirtækinu. „Þá er farið yfir stýri-
kerfin og þau forrit sem fylgja með 
Apple-tölvunum. Það er eitt sem 
Apple hefur fram yfir aðra að það er 
fullt af forritum sem fylgja með tölv-
unum,“ segir Bjarni og nefnir dæmi: 
„Það eru til dæmis ljósmyndaforrit, 
klippiforrit og mail.“ Einnig er hægt 
að kaupa forrit í iStore sem nýlega 
opnaði á Íslandi, þar sem nú er hægt 
að borga með íslensku kreditkorti.

Apple fyrir skólafólk
Bjarni Ákason, framkvæmdastjóri Epli.is, segir að á laugardögum sé haldið ókeypis námskeið fyrir þá sem kaupa tölvur af fyrirtækinu. MYND/STEFÁN

Skólabækurnar
öflugar tölvur á góðu verði
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„Fartölvur eru í dag oft fyrstu hljómflutningsgræjur 
unglinga, en hljómgæði þeirra hafa ekki verið full-
nægjandi. Því sérhannaði rapparinn og upptöku-
stjórinn Dr. Dre hljóðkerfið Beats, svo tónlistin gæti 
notið sín sem best,“ segir Óskar sem í OK-búðinni 
selur Beats-heyrnatól og HP-tölvur með Beats-hljóð-
kerfi sem gerir tónlistarflutning í tölvum að unaðs-
legri upplifun.

„Árið 2008 hóf Dr. Dre samstarf við Monster Cables 
sem sérhæfir sig í framleiðslu kapla og annars bún-
aðar fyrir fagaðila í tónlistarbransanum. Fyrsta af-
urðin var Beats-heyrnartól, því eins og Dr. Dre orðaði 
það sjálfur voru flott heyrnartól rusl og 
gæðaheyrnartól eins útlítandi og gömlu 
heyrnartólin hans pabba. Því hann-
aði hann töff heyrnartól með bestu fá-
anlegu hljómgæðum og fór tveimur 
árum síðar í samstarf 
við HP um að koma 
hljómgæðum 
sínum enn betur 
fyrir í tölvum með 
Beats-hljóðstýr-
ingu, hátölurum 

og fleiru sem komið er í HP-tölvur síðan og 
HP situr eitt að á fartölvumarkaði.“

Beats þykir einkar svalt og hafa gæði þess 
fallið vel í kramið hjá tónlistarmönnum í 

fremstu röð, eins og Lady Gaga og Black Eyed 
Peas. Þá er ein tegund heyrnartóla Beats sérstak-

lega merkt Red, styrktarfélagi mannvinarins Bono 
í írska bandinu U2.

Með draumatakti Dr. Dre

OK-búðin við Höfðabakka 
er gimsteinn í krúnu 
HP-búða Evrópu.  Þar 
mætir fólki notalegheit og 
persónuleg þjónusta við val 
á framúrskarandi tölvum.

Hún er stundum kölluð 
Ókei-búðin og það er líka 
alveg ókei,“ segir Óskar Sæ-

mundsson, rekstrarstjóri OK-búð-
arinnar, og slær á létta strengi, 
enda allt með besta móti í OK-búð-
inni sem er stærsta og glæsilegasta 
HP-sérverslun Evrópu. 

„Við ákváðum að opna einstaka 
tölvuverslun í tilefni 25 ára afmæl-
is Opinna kerfa í fyrra og setja þar 
með HP-vörumerkið í þann virð-
ingarsess sem það á skilið,“ bætir 
Óskar við.

Í OK-búðinni finnast lausnir 
fyrir alla, jafnt einstaklinga sem 
fyrirtæki. Þar mætast einnig tveir  
ólíkir tölvuheimar, því ásamt HP-
tölvum selur verslunin alhliða 

tölvu- og af þreyingarbúnað frá 
Apple.

„Tölvunotendur skipast vanalega 
í tvær fylkingar, eftir því hvort þeir 
aðhyllast PC-tölvur eða Makka. Því 
ákváðum við að gera Apple einnig 
hátt undir höfði og sinna með því 
ólíkum óskum viðskiptavina,“ út-
skýrir Óskar.

Þessa dagana er mikið um dýrð-
ir í OK-búðinni því skólavertíð er í 
hámarki og úr mörgu að velja þegar 
kemur að úrvali og fágætum kosta-
kjörum.

„Nú er afbragðs tími til að kaupa 
tölvur því úrvalið hefur sjaldan 
verið meira eða verðið hagstæðara. 
Við bjóðum þrjá fjölbreytta kosti af 
mest seldu fartölvum í heimi; ódýr-
ar og einfaldar tölvur sem eru til-
valdar til ritvinnslu, netnotkunar og 
léttrar Microsoft Office-vinnslu, en 
einnig sterkbyggðar, flottar skóla-
tölvur úr ProBook-fyrirtækjalínu 
HP. Þá eru einnig á skólatilboði enn 
öflugri tölvur, eins og Pavilion með 
mikið vinnsluminni, stóran harðan 

disk, öflugt skjákort og Beats-hljóð-
kerfi, sem þykir afar eftirsóknarvert 
meðal unga fólksins sem vill hlusta 
á tónlist í góðum gæðum í tölvunni 
sinni,“ upplýsir Óskar.

Í bjartri og fallegri OK-búðinni 
ríkir notalegt og afslappað and-
rúmsloft. Þar má því skoða tölv-
ur í rólegheitum með ráðagóðum 
fagmönnum og óþarfi að fara sér 
óðslega í tölvukaupum. 

„Við leggjum mikið upp úr 
persónulegri þjónustu og hér er 
alltaf nýlagaður kaffisopi og gos-
drykkir í boði fyrir viðskiptavini. 
Verslunin á bakland í stóru fyrir-
tæki með þrautreyndum sérfræð-
ingum og varla hægt að reka okkur 
á gat með jafnvel flóknustu spurn-
ingum. Við tökum því hlýlega á 
móti viðskiptavinum og förum 
vel ofan í saumana á því hvað þeir 
ætla að nota tölvur sínar í, því 
okkur finnst mikilvægt að hver 
og einn fái réttu vélina til þeirra 
starfa sem hann ætlar sér með 
hana,“ segir Óskar.

Tölvudjásn Evrópu
Óskar í fallegri OK-búðinni þar sem vöruúrval er ríkulegt og ávallt í samræmi við óskir markaðarins.  MYND/STEFÁN

Rapparinn og upptökustjórinn Dr. Dre með tónlistarmanninum 
Jay Z sem er einn margra í fremstu röð sem nota Beats-

hljóðkerfi doktorsins.
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Í meira en aldarfjórðung 
hafa Opin kerfi séð 
íslenskum tölvunotendum 
fyrir hágæða HP-tölvum, 
en þær njóta einmitt mestra 
vinsælda heimsbúa.

Við erum afar stolt af því að 
selja HP-tölvur því þær 
eru leiðandi vörumerki á 

tölvumarkaðnum,“ segir Ólafur 
Tryggvason, vöru- og viðskipta-
stjóri neytendalausna hjá Opnum 
kerfum sem hefur 26 ára reynslu 
í innflutningi og þjónustu HP-
tölvubúnaðar.

„HP, eða Hewlett Packard, er 
stærsti tölvuframleiðandi heims 
og selur langmest allra af tölvu-
búnaði, ásamt því að vera stærsta 
upplýsingatæknifyrirtæki heims. 
Þróunarvinna þess er afar metn-
aðarfull og árlega setur fyrirtækið 
í hana þrjá milljarða Bandaríkja-
dala, sem er meira en margir aðrir 
framleiðendur velta á ári,“ upplýs-
ir Ólafur.

Vörulína HP er í senn fjölbreytt 
og stór, og á einstaklingsmarkað 
kemur nýr búnaður þrisvar á ári.

„Þá er þróun í innri búnaði tölu-
vert mikil þótt ytra útlit breyt-
ist hægar í takt við strauma og 
stefnur. Almennt séð byggja tölv-
ur á búnaði sem kemur víðs vegar 
að og mikil kúnst að láta hann 
vinna óaðfinnanlega saman. Því 
skiptir öflug þróunarvinna á vél-

búnaði miklu svo tölva virki sem 
best. Þrotlaus vinna HP við að 
gera tölvubúnað sinn sterkari, 
ásamt því að tengja hann traust-
um fótum saman við önnur tengd 
tæki, eins og prentara og net-
þjóna, tryggir að allt vinni óbrigð-
ult saman við ólíkar aðstæður,“ út-
skýrir Ólafur.

Vegna áratuga, farsælla sam-
skipta eru Opin kerfi í góðu sam-
starfi við framleiðendur HP ytra.

„Við verslum beint við HP 
Nordic sem þjónustar Norður-
löndin. Það gerir okkur kleift að 
hafa bein áhrif á hvaða búnað við 
viljum fá. Íslenski markaðurinn 
er gjarnan frábrugðinn öðrum og 
þá afar dýrmætt að geta komið á 
framfæri séróskum til HP, hvort 

sem það er í tengslum við tölvu-
búnað fyrir einstaklings- eða fyrir-
tækjamarkað. Tveir samstarfsað-
ilar okkar hérlendis, Omnis og 
TRS, eru einnig í góðu samstarfi 
við HP Nordic og hafa beint sam-
band vegna fjölþættrar þjónustu 
að utan, en sá aðgangur tryggir í 
senn faglega þekkingu og miðlun 
á upplýsingum,“ segir Ólafur.

„Í ár lögðum við áherslu á að 
fá tölvur sem svara betur þörfum 
námsmanna. Þess vegna bjóðum 
við upp á nýjustu Intel-örgjörva, 
umgjarðir úr áli, vökvavarin lykla-
borð, góða vörn fyrir harða diska 
og praktíska þætti eins og talna-
borð og Microsoft Office Starter,“ 
segir Ólafur og bendir á að tölv-
ur, líkt og önnur raftæki, þurfi á 
traustri þjónustu að halda og þar 
búi Opin kerfi að áratuga reynslu.

„Okkar þjónusta er í föstum 
skorðum þegar kemur að viðhaldi 
og ábyrgðarviðgerðum. Það er 
enda mikils virði fyrir tölvunot-
endur að vinna á tölvum sem eru 
vel yfirfarnar af sérfræðingum sem 
hafa gert búnaðinn eins góðan og 
mögulegt er. Metnaður og ábyrgð 
í hvívetna útskýrir vinsældir HP 
og hvers vegna þær eru mest seldu 
fartölvur veraldar. Fólk veit að þær 
bregðast ekki.“

HP tölvur eru fáanlegar í öllum 
landshornum og geta viðskipta-
vinir skoðað og keypt HP-tölvu-
búnað hjá samstarfsaðilum um 
land allt.

HP eru mest seldu 
tölvur í heimi

Ólafur Tryggvason vöru- og viðskipta-
stjóri neytendalausna.

Opin kerfi og OK-búðin eru til húsa í glæsilegu húsnæði að Höfðabakka 9.

Sölunet Opinna kerfa 
nær um landið allt.
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Búðu til draumavélina þína
Farðu inn á slóðina www.dreamware.is. Þar geturðu 
valið milli tveggja grunnvéla: Dreamware W251HPQ 
eða Dreamware W150HRQ.

Veldu íhluti í vélina
Nú eru ódýrustu 
íhlutirnir þegar 
valdir í tölvuna. Til 
hægri sérðu hvað 
hún kostar. Verðið 
breytist um leið og 
þú velur dýrari hlut. 
Skrollaðu niður síð-
una og veldu örgjörva, 
vinnsluminni, harðan 
disk og svo framvegis, 
allt eftir þínum þörfum.

Leggðu pöntunina inn
Þegar draumatölvan er tilbú-
in skaltu ýta á hnappinn panta. 
Hægt er að greiða með kredit-

korti eða millifærslu. Starfsmenn Start 
taka við pöntuninni og setja tölvuna þína 

saman. Þú getur sótt hana í verslunina 
í Bæjarlind 1 í Kópavogi. Afgreiðslu-

tími er tveir til fjórir dagar.

Veistu ekki hvað þú þarft?
Ef þú stendur á gati í fræði-
legu tölvumáli ertu vel-

kominn í verslunina og starfs-
menn aðstoða þig við að setja saman 

draumatölvuna þína.

Þetta er nýjung á íslensk-
um fartölvumarkaði,“ segir 
Vigfús Þór Sveinbjörns-

son, framkvæmdastjóri hjá Start. 
„Viðskiptavinurinn velur sjálf-
ur hvaða íhluti hann vill hafa 
í tölvunni gegnum vefsíðu og 
við framleiðum tölvuna hér. 
Dreamware er því íslenskt vöru-
merki.“

Einfalt að raða saman 
Vefsíðan www.dreamware.is 
fer í loftið í dag. Þar er hægt að 
velja milli tveggja mismunandi 
gerða tölva og raða í hana eftir 
þörfum. Verð tölvunnar reiknast 
sjálfkrafa á síðunni svo auðvelt 
er að fylgjast með hvað pöntunin 
kostar. Viðskiptavinurinn velur 
hvaða örgjörva hann vill í tölv-
una, vinnsluminni, harðan disk 
og hvort þeir eru einn eða tveir, 
stýrikerfi, hvort hann vill vírus-
vörn eða ekki, hvort tölvan er 
með geisladrifi eða ekki og þar 
fram eftir götunum.

„Síðan er mjög aðgengileg og 
það er ekki hægt að velja neitt 
vitlaust, það er fyrirfram búið að 
raða saman íhlutum sem passa í 
tölvuna,“ útskýrir Vigfús. 

„Hlutirnir eru framleidd-
ir sérstaklega fyrir okkur. Við 
kaupum þá beint af framleiðand-
anum og fáum því allt það nýj-
asta sem völ er á. Í dag látum 
við framleiða tvö grunnmódel 
15 tommu en munum í fram-
haldinu bjóða upp á fleiri stærð-
ir. Við bjóðum einnig fartölvu-
tryggingar til þriggja ára og fólk 
velur einnig hvort það vill bæta 
því við.“

Þeir sem vita hvað þeir þurfa 
geta sett tölvuna algerlega sjálf-
ir saman á vefnum, en þeim sem 
þekkja ekki inn á vinnsluminni, 
örgjörva og harða diska er vel-
komið að fá aðstoð starfsmanna 
Start.„Við aðstoðum fólk að sjálf-
sögðu og getum leitt það gegn-
um síðuna hér hjá okkur,“ segir 
Vigfús.

Engar snúrur
Önnur nýjung hjá Start er svokall-
að wireless display en með því er 
hægt að senda skjámyndina þráð-
laust yfir í sjónvarp. „Þá er hægt 
að spila bíómynd úr tölvunni á sjón-
varpsskjánum heima eða flytja 
kynningar á fundum og losna við 
allar snúrur. Það eina sem þarf 
er lítill móttakari með HDMI-
tengi sem fæst í Start,“ segir Vig-
fús. „Þetta er enginn annar með á 
markaðnum hér á landi.“ 

Tvö skjákort
„Við bjóðum einnig fartölvur með 
tvö skjákort. Eitt fyrir tölvuleiki 
og annað sem eyðir minna af raf-
hlöðunni og hentar í vinnuna og í 
skólann. 

Með því að ýta á takka skiptir 
tölvan á milli korta en með þessu 
lengist ending rafhlöðunnar um 
allt að þrjá tíma,“ útskýrir Vigfús. 
Nánari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu verslunarinnar www.
start.is.

Nýtt íslenskt merki
Start tölvuverslun fer af stað í dag með sitt eigið vörumerki, Dreamware. Tölvurnar eru 
settar saman hjá Start eftir óskum viðskiptavina sem geta valið í tölvurnar á netinu.

Vigfús Þór Sveinbjörnsson, framkvæmdastjóri hjá Start tölvuverslun, opnaði í dag vefsíðuna www.dreamware.is þar sem viðskipta-
vinum gefst kostur á að velja íhluti í tölvuna eftir eigin þörfum. MYND/GVA

Draumavélin búin til
Ef þú stend-

ur á gati geta 
starfsmenn 
hjálpað.

Dreamware W251HPQ
Stýður nýjustu i3, i5 eða i7 Sandy Bridge 

örgjörvana

15.6” 1366x768 skjár

nVIDIA Geforce GT520M 1GB

Íslenskt lyklaborð

Þráðlaust 300Mbps netkort

Wireless Display

2.0 vefmyndavél

2x USB 3.0 tengi og HDMI

Á www.dreamware.is velur þú fyrst þá 
tölvu sem hentar þér og síðan velurðu örgjörva, 

hanna þína drauma tölvu.

Dreamware er með Intel Wireless Display sem 
gerir þér kleift að senda mynd þráðlaust beint í 
sjónvarpið. Allt sem vantar er lítill móttakari með 
HDMI tengi.

Dreamware er með tvö skjákort, annað leikjakort og 
hitt fyrir skrifstofuna eða skólann, þú getur skipt um 
kort með einum takka!

Verð frá 
139.900 kr.

Verð frá 
169.900 kr.

Dreamware W150HRM
Stýður nýjustu i3, i5 eða i7 Sandy Bridge 

örgjörvana

15.6” 1920x1080 Full HD skjár

nVIDIA Geforce GT555 2GB

Íslenskt lyklaborð

Þráðlaust 300Mbps netkort

Wireless Display

2.0 vefmyndavél

2x USB 3.0 tengi og HDMI

Bæjarlind 1,   Kópavogi
sími 544 2350     start@start.is     www.start.is

Hannaðu 
þína eigin 

tölvu
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Tölvur með sjálfstæðan vilja hafa verið 
umfjöllunarefni kvikmynda í gegnum tíðina. 
Margar eru þær illskeyttar og vilja annaðhvort 
ná völdum í heiminum eða granda jörðinni 
fyrir fullt og allt.

Tölvan 
tekur völdin

WARGAMES 1983
Leikstjóri: John Badham
Leikari: Matthew Broderick

Ungur tölvusnillingur 
tengist óvart háleyni-
legri rússneskri ofur-
tölvu. Tölvan skorar á 
piltinn í leik milli Banda-
ríkjanna og Rússlands. 
Þar sem hann telur um 
saklausan tölvuleik að ræða samþykkir hann boðið og 
hefur þar með niðurtalningu í þriðju heimsstyrjöldina. 

2001: A SPACE ODYSSEY 1968
Leikstjóri: Stanley Kubrick

Kvikmyndin þykir eitt af stór-
verkum Kubricks. Hún fjallar 
um þróun greindar og skilin 
milli dýra og manna. Hún 
tekur á spurningunni um 
hver verði næstu skil, munu 
tölvurnar stinga manninn 
af? Myndin gerist úti í geimi 
og fjallar um baráttu Dr. Dave 
Bowman við ofurtölvuna HAL 
9000. 
Árið 1984 var gerð framhaldsmynd sem bar heitið 2010. 
Þar kemur einnig fram tölvan SAL 9000.

ELECTRIC DREAMS 1984
Leikstjóri: Steve Marron
Aðalleikarar: Lenny von Dohlen, Virginia Madsen

Myndin fjallar um ástarþríhyrning milli manns, konu og 
heimilistölvu. Miles Hardin kaupir sér tölvu, en þegar 
hann reynir að hlaða niður gögnum ofhitnar tölvan. Í fáti 
hellir Miles úr kampavínsflösku yfir vélina sem við það 
verður skyni gædd. Tölvan kallar sig Edgar en málin þró-
ast þannig að bæði Miles og Edgar verða ástfangnir af 
nágrannakonunni. Edgar verður afbrýðisamur og reyn-
ir að klekkja á eiganda sínum með ýmsum ráðum. Ástin 
sigrar þó að lokum og tölvan Edgar ákveður að fremja 
sjálfsmorð.

THE TERMINATOR 1984 
Leikstjóri: James Cameron
Leikari: Arnold Schwarzenegger

Tölvunetið Skynet hefur tekið jörðina yfir 
en mannkynið verst af hörku. Þegar upp-
reisnarmenn eru við það að eyðileggja 
Skynet sendir það vélmenni með mannlegt 
útlit til fortíðar til að drepa Söruh Conn-
or. Hún mun í framtíðinni 
geta af sér drenginn 
John Connor sem 
er leiðtogi upp-
reisnarmanna.

THE MATRIX 1999
Leikstjórar: Andy og Lana Wachowski
Leikarar: Keanu Reeves og Laurence Fishburne

Thomas A. Anderson lifir tvöföldu lífi. Á daginn er hann 
tölvuforritari en um nætur er hann tölvuhakkarinn Neo. 
Hann efast um raunveruleikann og kemst að því með 
aðstoð Morpheusar að hann lifir í raun aðeins í draumi. 
Morpheus vekur hann til hins raunverulega lífs þar sem 
tölvur ráða ríkjum og nærast á hita frá líkömum manna 
en huga þeirra hafa þær fangelsað í gerviheimi sem kall-
ast Matrix.

EAGLE EYE 2008
Leikstjóri: D.J. Caruso
Leikari: Shia LaBeouf

Þegar tvíburabróðir Jerry Shaw deyr í slysi fer ýmislegt 
furðulegt að koma fyrir Jerry sem gerir hann tortryggi-
legan í augum yfirvalda. Hann fylgir fyrirmælum radd-
ar sem leiðir hann víða en hún virðist vita allt. Að lokum 
kemur upp úr kafinu samsæri sem stýrt er af valdasjúkri 
tölvu.

E LKO er með mikið úrval af 
fartölvum, allt frá tíu tommu 

sem kosta 39.000 krón-
ur upp í kraftmiklar vélar sem 

kosta allt að 300 til 500 þúsund. 
Hjörvar Freyr Hjörvarsson, vöru-

stjóri tölvu- og símadeildar hjá 
ELKO, segist mæla með 13 tommu 

Toshiba vél fyrir skólafólk. „Hún 
er mjög nett og með DVD-drifi, 

ekki nema 1,4 kíló og batterísend-
ingin er hátt í níu tímar svo hún 

endist vel daginn. Ef ég væri á leið-
inni í skóla mundi ég taka þessa, 

ekki spurning,“ segir Hjörvar.
Hjörvar segir að ódýru tölvurn-

ar dugi í öll venjuleg heimilisstörf 
tölvunnar eins og ritvinnslu, inter-
net og önnur léttari forrit. En sé fólk 
að nota þung forrit þá endist tölvan 
betur sé hún öflug. Hann líkir end-
ingu tölva við bíla, ef mikið álag er 
á litlum bíl þá er slitið meira en ef 
bíllinn er kraftmikill.

„Hjá okkur eru það Toshiba-tölv-
urnar sem eru vinsælastar. Það er 
líka góð reynsla af þeim, merkið er 
gott og endingin fín. Þær bila lítið 
og svo framvegis. En ef hún bilar 
þá er þjónustan hröð. Það tekur 
yfirleitt innan við viku að gera við 
þær,“ segir Hjörvar og tekur fram að 
ELKO sé í samstarfi við verkstæði 
sem sér um tölvurnar þeirra.

Tveggja ára ábyrgð er á öllum 
tölvum frá ELKO sem gildir um 
gjörvalla Evrópu. En að auki er 

boðið upp á tryggingar á vélarn-
ar. „Ef þú verður fyrir óhappi þá 
færðu það bætt. Í þessum trygg-
ingum er engin eigin ábyrgð og af-
föll og margir nýta sér þennan kost. 
Tryggingin tekur á víðu sviði, ef þú 
verður fyrir skyndilegu ófyrirséðu 
óhappi þá færðu það bætt. Þá er gert 
við vélina eða þú færð aðra sam-
bærilega í staðinn,“ segir Hjörvar 
og telur þetta vera sérstaklega snið-
ugt fyrir þá sem vilja eiga eina vél í 
mörg ár. „Þá er gott að henda einni 
tryggingu á það, þá ertu nokkuð 
öruggur,“ segir Hjörvar.

Hjörvar segir að miklar framfarir 
hafi orðið á endingu battería und-
anfarið eitt og hálft ár. „Í dag eru 
þetta almennt fimm til sex tímar en 
voru fyrir stuttu þrír tímar. Það eru 
að koma nýir örgjörvar sem eyða 
miklu minna rafmagni og skjá-
ir líka,“ útskýrir Hjörvar og bend-
ir fólki á að það sé gott fyrir líftíma 
battería að taka þau úr tölvunum 
ef tölvan er mikið heima og alltaf 
í sambandi. „Þá ertu ekki að hlaða 
upp á nýtt og nýtt. Ef maður gerir 
það myndast ákveðin mótstaða í 
rafhlöðunni,“ segir Hjörvar.

Toshiba-tölvur eru 
vinsælastar hjá ELKO
ELKO er stærsta rafvöruverslun landsins og selur margar tegundir fartölva. ELKO er 
með viðskiptasamning við raftækjakeðjuna Dixons sem rekur meðal annars Elkjop í 
Noregi. Með þátttöku í þessari raftækjakeðju er stuðlað að lágu fartölvuverði á Íslandi.

Hjörvar Freyr Hjörvarsson með Toshiba-tölvuna sem hann mælir með fyrir skólafólk.
 MYND/STEFÁN

O KR.
ÚT Á LAND

FARTÖLVUR
Á FRÁBÆRU VERÐI
ELKO ENDURGREIÐIR 2 TÖLVUR! *

 Símsala 575 8115





NÓATÚNI 17
SÍMI 414 1700

GLERÁRGÖTU 30
SÍMI 414 1730

MIÐVANGI 2-4
SÍMI 414 1735

AUSTURVEGI 34
SÍMI 414 1745

HAFNARGÖTU 90
SÍMI 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
SÍMI 414 1750

BETRA
ALLTAF

VERÐ
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10,1” 

9,5 
TÍMAR

15,6” 

129.990
15,6” 

59.990

USB 3.0USB 3.0

15,6” 109.990

79.990

8 
TÍMAR

13,3”

USB 3.0USB 3.0

169.990199.990

15,6”

USB 3.0USB 3.0

62.990 139.990

Kynntu þér KASKÓÁBYRGÐ sem tryggir fartölvuna fyrir þjófnaði og óhöppum

9 
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