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Sigurður Helgason hjá iPhone.is 
var fyrstur Íslendinga til að flytja 
inn iPhone á því herrans ári 2008. 
En hvað kom til? „Ég var einfald-
lega með sambönd á Ítalíu sem 
gerði það mögulegt og var lengi vel 
sá eini sem seldi þessa síma út úr 
búð hér á landi, sem var reyndar 
netverslun á þeim tíma. Fyrir það 
hafði verið gríðarlega erfitt að 
nálgast iPhone síma á Íslandi og 
var það einungis á færi þeirra sem 
áttu leið til útlanda auk þess sem 
sumir keyptu þá á uppsprengdu 
verði á eBay, segir Sigurður. „Í dag 
bjóðum við upp á meira úrval af 
iPhone-símum en samkeppnis-
aðilar okkar og leggjum mikla 
áheyrslu á að eiga vöruna alltaf á 
lager.”
 Sigurður rekur verslun að 
Tryggvagötu 17 og selur allar þar 

helstu Apple vörur sem á boð-
stólnum eru. Má þar nefna iPhona, 
iPada og Apple-Tv, sem er sérstak-
lega vinsælt þessa dagana.

„Þá er ég með alla helstu auka-
hluti sem eru fáanlegir með 
iPhone símum, þar að auki þyrlur 
og skriðdreka sem fáir bjóða 
upp á en eru skemmtileg tæki. 
Þeim er fjarstýrt með því að snúa 
símunum í tilteknar áttir en þegar 
kveikt er á þyrlunni, sem er búin 
f jórum hreyf lum og tveimur 
mynda vélum, svífur hún upp í 
loft og hangir í eins og hálfs metra 
hæð. Henni er svo stýrt upp og 
niður, aftur á bak og áfram með 
símanum og drífur allt að fimm-
tíu metra. Hún getur svo myndað 
allt sem fyrir „augu“ ber. 

Skriðdrekanum, sem er búinn 
myndavél, míkrafón og nætursjón, 

er stýrt með sama hætti og þyrlunni 
og er hægt að fylgjast með ferðum 
hans í gegnum mynda vélina sem 
eru beintengd símunum.

Sigurður býður einnig upp á 
fyrirtaks viðgerðarþjónustu. „Við-
gerðarmaðurinn okkar er með 
meistaragráðu í rafeindavirkjun 
og ellefu ára reynslu af farsíma-
viðgerðum. Hann hefur starfað við 
iPhone viðgerðir frá árinu 2007 og 
eru símarnir því í góðum hönd-
um hjá honum ef eitthvað kemur 
upp á,“ segir Sigurður sem leggur 
höfuð áherslu á góða þjónustu. Ég 
vil að allir mínir viðskiptavinir séu 
ánægðir og leggjum við því mikla 
áheyrslu á að veita persónulega og 
góða þjónustu.

 Árið 2010 stofnaði Sigurður 
styrktar sjóðinn iBörn en hann 
er ætlaður hreyf i  hömluðum 

börnum. Þá var ák veðið að 
þúsund krónur af hverjum seldum 
iPad eða iPhone myndu renna í 
styrktar sjóðinn og er út hlutað úr 
honum með því að gefa hreyfi-
hömluðu barni iPad með reglu-
legu milli bili. „Við reynum að 
velja börn sem eru í hvað mestri 
þörf en þessi tæki bjóða upp á 
ótal möguleika og forrit sem 
geta auðveldað þeim að tjá sig. 
Ég hef í kjölfarið fengið til mín 
fjölda fagfólks eins og lækna, 
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga, 
talmeinafræðina og þroskaþjálfa 
og haldið kynningar, enda ljóst að 
tækin bjóða upp á ótal möguleika 
fyrir hina ýmsu sjúklingahópa,“ 
segir Sigurður en tekið er við 
umsóknum og ábendingum um 
hreyfihömluð börn sem gætu haft 
gagn af iPad á iborn@iphone.is.

Fyrstur til að selja iPhone
Sigurður Helgason hjá iPhone.is flutti fyrstur Íslendinga inn hina geysivinsælu iPhone síma. Það var í miðju hruni árið 
2008 en fleiri fylgdu ekki í kjölfarið fyrr en rúmu ári seinna, eða í lok árs 2009.  Hann selur allar Apple-vörur ásamt því 
að bjóða upp á fyrirtaks viðgerðarþjónustu.

Sigurður selur allar helstu Apple-vörur sem í boði eru og mikið af aukahlutum fyrir iPhone. MYNDANTON

MIKIÐ ÚRVAL AUKAHLUTA
Hjá iPhone.is er að finna mikið 
úrval af aukahlutum fyrir iPhone 
síma og má þar nefna þyrlur og 
skriðdreka sem er fjarstýrt með 
símanum. Þessi tæki eru meðal 
annars búin myndavélum og geta 
myndað allt sem fyrir „augu“ ber.

ÁRALÖNG REYNSLA AF 
FARSÍMAVIÐGERÐUM
iPhone.is býður upp á fyrirtaks 
viðgerðaþjónustu.  Gert er við 
allar gerðir af iPhone, iPad og 
iPod.   Fagmaður með meistara-
gráðu í rafeindavirkjun gerir við 
tækin og hefur hann starfað við 
farsímaviðgerðir í ellefu ár.

IBÖRN
Styrktarsjóðurinn iBörn var stofn-
aður árið 2010 en hann er ætl-
aður börnum með hreyfi hömlun. 
Þúsund krónur af hverjum seldum 
iPad eða iPhone rennur í sjóðinn 
og er úthlutað úr honum með 
því að gefa hreyfihömluðu barni 
iPad með 
reglu-
legu 
millibili. 
„Þessi 
tæki 
bjóða 
upp 
á ótal 
möguleika og til eru forrit sem 
geta auðveldað hreyfihömluðum 
börnum að tjá sig og auka lífs-
gæði þeirra,“ segir Sigurður.

Allskonar Apple hjá okkur

„Verð á 
iPhone 4S
frá 139.990 kr.“

Gott úrval af aukahlutum:
The Parrot AR.Drone allskonar frá

IK Multimedia

ZooGue iPad 2
Case Genius

Þráðlaust lyklaborð
fyrir iPad iPhone.is

Verslun: Tryggvagötu 17
101 Reykjavík

Sími 566 8000
iphone.is

iPad 2

iPhone 4S

4S
990 kr.“

Apple TV
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1 Fyrirtækin KDDI og Flower 
Robotics kynntu símann 

Polaris fyrir nokkrum árum. Síminn 
er með innbyggt eftirlitskerfi sem 
birtir sjálfkrafa nýjar upplýsingar 
um heilsu, viðskipti og veður. Þá er 
hægt að nota símann Polaris eins og 
fjarstýringu á önnur raftæki.

2 Nokia 888 er hugmyndafarsími 
hannaður af Tamer Nakisci. 

Hægt er að breyta formi símans, hafa 
hann beinan, boginn, í bylgjum, 
hjartalaga og notað hann sem arm-
band. Ólíklegt er að hann fari í fram-
leiðslu.

3 Þessi farsími kallast Matchbox 
Cell Phone en heitið vísar til 

þess að hann þykir einna helst líkjast 
eldspýtnastokki. Síminn er kannski 
ekki mikið augnayndi en er afar léttur 
og meðfærilegur. Með því að ýta á 
hnapp rennur lok af lyklaborði.

4 Farsímann Nokia SURV1 má 
hengja í belti og þykir henta vel 

fyrir ferðalanga. Síminn er höggþol-
inn og með innbyggðu GPS-staðsetn-
ingartæki, MP3-spilara og vasaljósi. 

5 Eins og heiti Marlboro 508 far-
símans gefur til kynna er út-

litið sótt í Marlboro sígarettupakka. 
Síminn er með innbyggðu bluetooth, 
MP3/MP4, útvarpi og 1,3-megapixla 
myndavél. Rúsínan í pylsuendanum 
er hólf á hliðinni undir sígarettur. 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Benedikt Freyr Jónsson benediktfreyr@365.is s. 512 5411. 
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Nokia hefur staðfest að Nokia Lumia 800 sé vænt-
anlegur í sölu hér á landi 2. mars næstkomandi. 
Nokia Lumia-línan hefur fengið mikið lof frá al-
þjóðlegum gagnrýnendum, því í símanum sam-
einast einstök hönnun og öflugt Windows Phone 
stýrikerfi frá Microsoft.

Nokia Lumia 800 er fyrsti snjallsíminn frá 
Nokia sem keyrir Windows Phone-stýrikerfið 
frá Microsoft. Windows Phone-stýrikerfið býður 
upp á einstaka samþættingu á mismunandi 
samfélagsmiðlum eins og Facebook, Twitter, 
Linkedin og fleiri þar sem notandinn getur á 
einum skjá fylgst með öllum miðlunum í einu. Að 
auki er Windows Phone-stýrikerfið einstaklega 
þægilegt fyrir þá sem nýta sér aðra þjónustu frá 
Microsoft eins og Xbox Live og fyrirtækjalausnir 
frá Microsoft á borð við Exchange, Outlook, Office 
og Lync. Við þetta bætist að Nokia hefur gert 
Nokia Maps og Nokia Drive-leiðsögulausnina 
aðgengilega fyrir Windows Phone-stýrikerfið. 
Nokia-notendur ættu að kannast við sig í því 
umhverfi, en Nokia Maps er ókeypis GPS-
kortalausn með ókeypis raddleiðsögn.

Hönnunin á Nokia Lumia 800 er einstök 
og hefur síminn fengið mikið lof fyrir útlit og 
hönnun. Síminn er hannaður og smíðaður úr 
heilum polycarbonate-plastkubbi sem skilar sér 
í glæsilegu útliti og áferð. Sveigjurnar á plastinu 
renna alveg upp að skjánum sem er meðal 
annars smíðaður úr Gorilla Glass-blöndu og 
gerir hann einstaklega sterkan. Nokia Lumia 
800 hefur unnið til fjölda verðlauna víða um 
heim og fengið mjög góðar móttökur í þeim 
löndum þar sem hann er til sölu.

Nokia Lumia 800 er til í bláum, svörtum og 
bleikum lit. Lumia 800 verður fáanlegur hjá 
Elko, Hátækni, Nova, Símanum og Vodafone 
frá og með 2. mars.

Fyrsti Nokia-síminn sem keyrir Win-
dows Phone-stýrikerfið væntanlegur
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VISSIR ÞÚ ...
... að Motorola framleiddi fyrsta 

farsímann?
... að í Hong Kong eiga flestir 

jarðarbúa farsíma, en fæstir 
í Úkraínu?

... að yfir 100 milljón farsímum er 
fleygt á ári hverju?

... að Vesturlandabúar tala að 
meðaltali minnst hálftíma á 
dag í farsíma?

... að Nokia er stærsti farsíma-
framleiðandi í heiminum?

... að konur nota farsíma meira 
en karlar?

... að fyrsta símtal úr farsíma átti 
sér stað vorið 1973?

... að tveir af hverjum þremur 
sem eiga farsíma nota ljós 
úr þeim sem vasaljós?

... að ungir Kóreubúar senda yfir 
200 þúsund sms-skeyti á 
ári?

... að Japanar skipta árlega gamla 
farsímanum sínum út fyrir 
nýjan?

... að langflestir unglingar geta 
ritað sms blindandi á 
farsíma sína?

Furðulegar hug-
myndir um farsíma
Farsímar hafa tekið örum framförum síðustu ár og hafa ýmsar skondnar 
hugmyndir litið dagsins ljós. Sumar hafa fengið grænt ljós. Aðrar ekki.
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2
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5

4

Hefst miðvikudaginn 15. febrúar
Besti nýi gamanþáttur ársins

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

GEIMSÍMI EÐA HVUTTI
Skammstöfunin GSM stendur fyrir Global System for Mobile 
Communications eða 
heimskerfi fyrir farsíma-
samskipti. Reynt hefur verið 
að smíða mörg nýyrði yfir 
það sem á ensku kallast GSM. 
Á meðal uppástunga eru orðin: 
hvutti, gripsimi og geimsími. 
Ekkert þeirra hefur hins vegar átt 
vinsældum að fagna. Orðin gemsi og 
farsími hafa hins vegar náð útbreiðslu. 
Þess má geta að orðið gemsi merkir 
gemlingur eða veturgömul kind.
Hér á Íslandi hóf GSM-kerfið göngu sína 
árið 1994 og síðan þá hafa farsímar orðið sífellt 
mikilvægari þáttur í daglegu lífi Íslendinga.
Heimild: visindavefur.hi.is
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Apple-vörur hafa alltaf verið óþarf-
lega dýrar á Íslandi og löngu kominn 
tími á heil brigða samkeppni með 

alvöru úrvali og stórum lægri álagningu,“ 
segir Tómas Kristjánsson, eigandi iSímans, 
sem hann opnaði í Skipholti 21 á vordögum 
í fyrra.

„iSíminn varð til árið 2008, en þá hafði ég 
dundað mér við heimaviðgerðir á iPhone-
símum eftir hefðbundinn vinnudag í heilt 
ár,“ útskýrir Tómas, en fyrstu iPhone-
símarnir litu dagsins ljós 2007.

„Þá keyptu Íslendingar sér símana í 
útlöndum en lentu í standandi vandræðum 
ef símarnir biluðu því hér var enginn 
farinn að þjónusta iPhone. Fljótlega 
spurðist út viðgerðaþjónusta mín meðal 
ört stækkandi notendahóps iPhone. Árið 
2010 sá ég ekki annan kost en að segja upp 
í vinnunni og opna fyrstu iSíma-verslunina 
sem strax fékk fádæma góðar viðtökur og 
hefur blómstrað æ síðan,“ segir Tómas 
sem fyrst opnaði á Stórhöfða, en flutti sig 
um set í Skipholtið í fyrra. Nánar tiltekið í 
vöggu Apple-menningar á Íslandi, þar sem 
fyrsta Apple-umboðið var til húsa á tíunda 
áratugnum.

„iSíminn þjónustar nær alla söluaðila 
iPhone á landinu og markaðurinn fer 
gríðarlega ört vaxandi þrátt fyrir að tækin 
séu dýr,“ útskýrir Tómas sem meðfram 
verkstæðisvinnunni ákvað fljótt að hefja 
sjálfur innflutning á iPhone. 

„Mér fa n n st t í ma bær t að bjóða 
almenningi til sölu fjöl breytta f lóru auka-
hluta fyrir Apple því fram að því voru auka-
hlutir fyrir iPhone varla til í verslunum hér. 
Ég byrjaði því strax með um 250 mismunandi 

Leysum vandamálin samdægurs
iSíminn í Skipholti er himnasending fyrir alla notendur iPhone, iPad og iPod á Íslandi, en þar sameinast verkstæði sem tekur á málunum strax og 
verslun sem býður endalaust úrval tölvubúnaðar og aukahluta fyrir Apple á verði sem allir ráða við og hefur aldrei sést áður á þessum vinsælu vörum.

FALLEG, TRAUST OG KLÁR
Rjóminn í iPad-vörum iSímans er svört Zoogue iPad 2-taska 
sem fæst mörg þúsund krónum ódýrari hjá iSímanum. 
Zoogue iPad 2-taskan er falleg, stórkostlega nytsamleg og 
býður upp á enn fleiri notkunarmöguleika fyrir iPad 2. Þannig 
vekur hún eða svæfir iPad 2 með því einu að opna eða loka 
og aðgangur að tengjum og tökkum er greiður. Útskorið er 
fyrir myndavél að framan og aftan. 
Zoogue iPad 2-taskan er handunnin úr ekta leðri og með 
sérstökum festingum með frönskum rennilás, ásamt öruggum 
festingum fyrir hendur og hauspúðafestingum fyrir bíl. 
Töskunni er hægt að stilla í hvaða halla sem er á öruggan hátt.

Tómas Kristjánsson er eigandi iSímans. MYND/GVA

hulstur á verði sem enginn hafði séð áður 
og hef allar götur síðan verið með ein stakt 
úrval auka hluta á veru lega lágu verði,“ segir 
Tómas sem leggur áherslu á fyrsta f lokks 
þjónustu við við skipta vini sína.

„iSíminn er eina fyrirtækið á landinu 
sem gerir við iPhone samdægurs og 
leysir málin strax, á meðan sex vikna 
bið þykir eðlileg annars staðar. Þessi 
hraða þjónusta kemur til af kröfuhörðum 
iPhone-notendum sem flestum finnst þeir 
handalausir án símans,“ upplýsir Tómas 
sem hefur í nógu að snúast með starfsfólki 
sínu hjá iSímanum.

„Snjallsímakynslóðin er einkar vel 
með á nótunum þegar kemur að verðlagi, 
því svo auðvelt er að gera samstundis 
verðsamanburð í gegnum símana. Því hafa 
þeir tekið lágu vöruverði iSímans fagnandi 
frá byrjun.“

iSíminn sérhæfir sig í sölu og viðgerðum 
á iPhone, iPod og iPad og er alltaf með 
lægsta verðið. Verslunin státar einnig af 
stærsta aukahlutalager landsins fyrir ofan-
greind tæki. Sjá nánar á www.isiminn.is.
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Notalegar staðreyndir um Samsung
Samsung Galaxy S-II býður upp á GPS-staðsetningarkerfi sem býður upp á 
ótal notkunarmöguleika.
Samsung Galaxy Sii styður öll vinsælustu myndbandssniðin svo sem DivX, 
Xvid, H.264, MKV og fleira og er einstaklega þægilegt að horfa á bíómynd 
eða sjónvarpsþátt á stórum skjánum.
Aðaleinkenni Samsung Galaxy S-II er hve léttur og þunnur hann er en þó 
með stórum snertiskjá og gríðarlega öflugum örgjörva.

Gríðarleg þróun hefur átt sér 
stað síðustu ár á farsím-
um. Farsímar eru nú orðn-

ir miklu afkastameiri og í nokkrum 
tilvikum eru símarnir öflugri en 
sumar fartölvur. Stórir og bjartir 
snertiskjáir með mjög góðri upp-
lausn eru þó sennilega það sem er 
eftirtektarverðast þegar snjall símar 
í dag eru bornir saman við „for-
feður“ þeirra fyrir örfáum árum.

Raftækjasalinn ELKO hefur 
tekið þátt í þessari þróun með 
því að bjóða ávallt upp á það nýj-
asta sem er í gangi hverju sinni. 
ELKO býður upp á yfir 60 gerðir af 
GSM- símum í verslunum sínum í 
Lindum, Skeifunni, Granda og Frí-
höfn. Mest heimsótta verslunin 
er þó ELKO.is þar sem hægt er að 
skoða allt úrvalið og bera saman 
eiginleika símanna.

Óttar Örn Sigurbergsson, inn-
kaupastjóri ELKO, segir að snjall-
símamarkaðurinn hafi verið í 
gríðarlegum vexti síðan fyrstu 
snjallsímarnir litu dagsins ljós. 
„Snjallsími er í raun sími sem er 
byggður á tölvugrunni, það er 
að hann býður upp á hug búnað 
og meiri tengimöguleika held-
ur en venjulegur sími. Símarn-
ir bjóða f lestir upp á ógrynni af 
mögu leikum og eru þeir orðnir 
af þreyingar miðstöð notandans 
sem passar beint í vasann. Á meðal 
eigin leika sem þeir öflugustu bjóða 
upp á er meðal annars MP3-s pilari, 
myndbands afspilun með DivX-
stuðningi, myndavél, internet-
vafri, GPS-aksturstölva, leikjavél, 
tölvupóst, útvarp, raddupptöku-
tæki, miðstöð félagsmiðla svo sem 
Facebook, lesbretti og margt fleira 
ásamt því að þjóna þeim megintil-
gangi að vera samskiptatæki.“

Samsung Galaxy S-II öflugastur
Að sögn Óttars er öf lugasti far-
síminn hjá ELKO í dag Samsung 
Galaxy S-II. Óttar segir Samsung 
hafa komið inn á far síma-
markaðinn eins og storm sveipur og 
veitt iPhone mikla sam keppni enda 
eru þessir tveir símar oft bornir 
saman af tækni gúrúum. „Samsung 
Galaxy S-II var settur í sölu árið 
2011 og seldust hátt í tíu milljón 
eintök á fyrstu fimm mánuðunum. 
Á þriðja árs fjórðungi 2011 var salan 
á Samsung Galaxy S-II meiri en á 

iPhone.“ Samsung Galaxy S-II hefur 
fengið fullt hús stiga hjá mörgum 
tímaritum og vefsíðum og talar 
Óttar um að GSMarena.com hafi 
sagt að síminn væri „The ultimate 
smartphone“.

Samsung Galaxy S-II byggir 
á Android -stýri kerfinu. Aðal-
einkenni Samsung Galaxy S-II er 
hve léttur og þunnur hann er en þó 
með stórum snerti skjá og gríðar-
lega öf lugum örgjörva. Síminn 
hefur upp á að bjóða DualCore 
1.2GHz örgjörva og 4.3“ skjá sem 
er með Gorilla rispuvörðu gleri. 
Síminn tekur ljósmyndir með 
8MP myndavél og myndbönd í 

FullHD-háskerpu. Þar sem síminn 
er samkvæmt skilgreiningunni 
orðinn hálfgerð lófatölva þá fylgir 
með 8gb minni og MicroSD-
minniskortarauf fyrir þá sem vilja 
stækka minnið enn frekar. Óttar 

minnist á að fyrir þá sem vilja 
geyma bíómyndir, ljósmyndir 
og tónlist inn á símanum séu 
minniskort ódýr leið til að stækka 
minnið. Samsung Galaxy Sii styður 
öll vinsælustu myndbandssniðin 
svo sem DivX, Xvid, H.264, MKV og 
fleira og er einstaklega þægilegt að 
horfa á bíómynd eða sjónvarpsþátt 
á stórum skjánum.

Samsung Galaxy S-II býður upp 

á GPS-staðsetningarkerfi sem býður 
upp á ótal notkunar möguleika. 
Fyrir þá sem vilja spara sér GPS-
tækið þá er síminn með það stórum 
skjá að hann getur auðveldlega 
þjónað þeim tilgangi. Það eru til 
forrit (app) á Android-markaðinum 
sem bjóða upp á vegaleiðsögn með 
grunnkorti af Íslandi.

Margvíslegir tengimöguleikar
Tengimöguleikar símans eru 
margvíslegir en þá má nefna 
helstan þann möguleika að geta 
notað símann sem þráðlausan 
beini. Óttar segir að Samsung 
Galaxy S-II geti deilt innbyggðu 3G 
neti símans þráðlaust með öðrum 
tækjum svo sem fartölvu. „Þetta er 
einstaklega hentugt upp í bústaðinn 
sem er ekki með internet-tengingu 
en þá birtist síminn í fartölvunni 
sem þráðlaus nettenging, allt með 
einfaldri stillingu á símanum.“

Samsung er með nýjan Galaxy 
á leiðinni árið 2012 sem ber nafnið 
Samsung Galaxy S3. Þó segir Óttar 
ekkert vitað um eiginleika á þessu 
stigi þótt því sé spáð að sá sími 
muni setja ný viðmið fyrir farsíma 
líkt og Galaxy S-II hefur gert.

Hentar tæknifælnum
Fy rir tæk nifælna og óvana 
notendur þá segir Óttar að þeir sem 
hafi prófað þennan síma segi að 
það sé sáraeinfalt að læra á hann. 
„Samsung Galaxy S-II hentar öllum 
enda er notendaviðmótið einkar vel 
uppbyggt og á hvers manns færi að 
vinna með það.

Samsung Galaxy S-II fer ein-
staklega vel í vasa, eða veski þrátt 
fyrir stóran skjá. Í snjallsíma-
kapphlaupinu mælir ELKO með 
Samsung Galaxy Sii.“

Samsung Galaxy Sii kostar kr. 
98.995 í verslunum ELKO.

Snjallsímar í verslunum ELKO
Fyrir ekki svo löngu var vinsælt að vera með stóra NMT-farsíma og símboða. Þessi tæki voru einföld og skiluðu vel sínu hlutverki sem samskiptatæki. 
Í dag eru breyttir tímar og nánast hver einasti maður með GSM-síma í vasanum. Farsímar hafa nýtt hlutverk í dag sem snjallsímar.  

Óttar Örn Sigurbergsson, innkaupastjóri ELKO, segir að snjallsímamarkaðurinn hafi verið í gríðarlegum vexti síðan fyrstu snjallsímarnir litu dagsins ljós. 

Samsung Galaxy S-II hefur fengið fullt hús 
stiga hjá mörgum tímaritum og vefsíðum


