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Kynningar: Advania, iStore

Frábærar skólavélar frá Dell

Þorsteinn Máni Bessason er vörustjóri notendalausna hjá Advania sem selur Dell-fartölvur í útgáfum við allra hæfi. Þær hafa í áraraðir notið vinsælda meðal íslenskra tölvunotenda. MYND/ANTON BRINK

Ef þig dreymir um að eignast vandaða fartölvu ættir þú að gera þér ferð til Advania því þar er að
finna mikið úrval tölva fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Tölvurnar eru frá Dell, og hafa átt miklum
vinsældum að fagna hér á landi um árabil. Verðbilið er frá 39.990 krónum og upp úr. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

D

ell er góður og traustur
förunautur í dagsins önn,
og hefur um árabil verið
einn vinsælasti fartölvuframleiðandinn hjá íslenskum neytendum.
Ástæðan kemur lítið á óvart því
Dell-vélarnar eru sterkbyggðar
og endingargóðar,“ segir Þorsteinn Máni Bessason, vörustjóri
notendalausna hjá Advania, sem
býður mikið úrval fartölva frá
Dell. Fartölvurnar hafa ólíka kosti
og eiginleika sem þýðir að auðvelt
er fyrir neytendur að finna réttu
fartölvuna.

„2-in-1“ fartölvur
vinsælastar

Fartölvur Dell henta jafnt einstaklingum og fyrirtækjum.
„Nú í byrjun skólavertíðar er
vinsælasta vélin hjá okkur úr Dell
Inspiron-línunni. Hún er svokölluð „2-in-1“ vél sem sameinar
notagildi fartölvu og spjaldtölvu.
Hægt er að nota vélina á hefðbundinn máta og í öll almenn
not, en þar sem hún er einnig með
snertiskjá og lömum sem snúast
360° er hægt að snúa skjánum við
og þar með breyta henni í spjaldtölvu. Sá eiginleiki nýtur vinsælda
hjá þeim sem eru mikið á ferðinni
og vilja geta gripið í tölvuna án
þess að þurfa að setja hana upp
á borð eða í kjöltuna,“ útskýrir
Þorsteinn.
Þessi frábæra fartölva er sömuleiðis hentug fyrir þá sem halda
kynningar og vilja hafa vélina við
höndina.
„Hægt er að stilla henni upp
líkt og tjaldi og setja á borð, og er
það afar hentugt fyrir þá sem nýta
tölvuna til að horfa á bíómyndir
eða þætti. Vélin tekur þá minna
pláss og er auðveldara fyrir fleiri
en einn að horfa á saman.“
Dell Inspiron fæst í mismunandi útfærslum og þremur
stærðum, 13", 15" og 17". Vélarnar
eru léttar, meðfærilegar og með
frábærri rafhlöðuendingu.
„Vinsælasta „2-in-1“ vélin er
15"-útgáfan, enda kraftmikil og
á frábæru verði. Hún státar af
nýjustu gerð Intel i5 örgjörva,

Dell Inspiron „2-in-1“-fartölvan er einstaklega skemmtileg og býður upp á
fjölbreytta notkunarmöguleika með snertiskjá og lömum sem snúast 360°.

FullHD snertiskjá, 8 GB vinnsluminni og 256 GB SSD hörðum
diski. SSD-diskar hafa að undanförnu rutt sér mjög til rúms enda
verða neytendur sífellt betur
upplýstir um kosti þeirra fram yfir
hina hefðbundnu hörðu diska. Því
er frábært að geta boðið þessa vel
útbúnu fartölvu á viðráðanlegu
verði, 129.990 krónur, en þess má
geta að ódýrasta „2-in-1“ vélin
kostar 99.990 krónur,“ upplýsir
Þorsteinn.

Flaggskipið frá Dell

Ekki er hægt að tala um fartölvur
frá Dell án þess að nefna hina
margverðlaunuðu XPS-vél.
„XPS er flaggskip Dell og í raun
einstök í stærðarflokknum; blaðþunn, létt og meðfærileg með
„edge-to-edge“ FHD Infinity-skjá.
Hún er sláandi falleg og er ytra
byrðið skorið úr heilum álkubb
sem gerir það að verkum að vélin
er bæði sterkbyggð og fögur,“
segir Þorsteinn um stolt Dell-fjölskyldunnar.
„XPS er ekki aðeins flott og

meðfærileg heldur er hún búin
kraftmiklum vélbúnaði undir
húddinu. Viðskiptavinum stendur
til boða að fá tölvurnar í nokkrum
útfærslum og er meðal annars
hægt að fá þær með i7 Kaby Lake,
nýjustu kynslóð örgjörva frá
Intel, SSD-disk og allt að 32 GB
vinnsluminni. Rafhlöðuendingin
er einstaklega góð og samkvæmt
framleiðanda er ending rafhlöðu
við ritvinnslu í Microsoft Word
um 22 klukkutímar á fullri hleðslu.
Dell fullyrðir að með því að kaupa
XPS-fartölvu fái notendur það
besta úr báðum heimum þar sem
vélin sameinar mikið afl í smágerðri vél,“ segir Þorsteinn.
Hann hvetur alla sem eru í fartölvuhugleiðingum til að kíkja í
heimsókn í verslanir Advania í
Guðrúnartúni 10 í Reykjavík eða á
Tryggvabraut 10 á Akureyri.
„Sérfræðingar okkar taka vel á
móti ykkur og aðstoða við að finna
fartölvu sem ykkur hentar best.“
XPS-fartölvan er flaggskip Dell og margverðlaunuð fyrir fegurð, kraft, úthald og
gæði. Einnig er vélin með einstökum Infinity Edge-skjá. MYNDIR/ANTON BRINK

Sjá nánar á advania.is.

Þjónusta fyrir námsmenn

Auk úrvals vara frá Apple er iStore í Kringlunni þekkt fyrir frábæra þjónustu við viðskiptavini sína.
MacBook-fartölvurnar hafa notið mikilla vinsælda meðal nemenda og starfsfólks í atvinnulífinu

V

enda kunnum við vel að meta þá
sem skipta við okkur og þeir finna
um leið fyrir því.“
Hann segir þessa góða þjónustu
vera meginmuninn á þeim og
samkeppnisaðila sínum. „iStore
er vissulega litli aðilinn á markaðinum en við erum svo sannarlega
ekki með neina minnimáttarkennd. Við erum að selja sömu
vörur og hinir eru að gera en
aðgreinum okkur með frábærri
þjónustu sem viðskiptavinir okkar
kunna svo sannarlega vel að meta.“

erslunin iStore í Kringlunni
sérhæfir sig í sölu á Applevörum, þ.m.t. hinum
vönduðu og vinsælu MacBook
fartölvum. iStore er á engan hátt
tengd versluninni Epli og liggur
helsta sérstaða verslunarinnar í
frábærri þjónustu við viðskiptavini
sína að sögn Sigurðar Helgasonar,
eiganda iStore. „Við leggjum sérstaklega mikið upp úr að þjónusta
viðskiptavini með skjótum og
sveigjanlegum vinnubrögðum.
Sem dæmi erum við eina verslunin
hérlendis sem lánar viðskiptavinum sambærilegar fartölvur
meðan viðgerð stendur yfir, án
endurgjalds. Því þurfa viðskiptavinir okkar ekki að bíða í allt að
tvær vikur eftir tölvunni úr viðgerð
og geta því haldið námi sínu og
starfi áfram af fullum krafti.“

Úrval fartölva

Frábær þjónusta

Ef eitthvað kemur upp á varðandi
hugbúnaðinn, t.d. stýrikerfi
tölvunnar, er tölvan sett upp á
nýtt og komið í lag segir Sigurður.
„Þessa þjónustu veitum við líka
ókeypis á meðan flestir aðrir rukka
fyrir hana enda eru hugbúnaður og
stýrikerfi venjulega ekki í ábyrgð.
Útgefandi: 365 miðlar

Fartölvurnar í iStore eru mjög vinsælar meðal nemenda. MYNDIR/ANTON

Við gerum það hins vegar og ekki
nóg með það, við veitum líka
ókeypis þjónustu og viðbrögð
umfram ábyrgðartímann. Til okkar
koma t.d. viðskiptavinir með allt

Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson

BRINK

að fjögurra ára gamlar tölvur en
við erum enn að hjálpa þeim að
kostnaðarlausu. Það má því segja
að viðskiptavinurinn detti sjálfkrafa inn í VIP-klúbb hjá okkur

Hingað til hefur MacBook Air
notið mestra vinsælda hjá framhaldsskóla- og háskólanemendum.
„MacBook Air 13" hefur verið mjög
vinsæl hjá okkur. Hún er á mjög
viðráðanlegu verði, hefur mjög
góða rafhlöðuendingu og 128 GB.
Undanfarið höfum við þó séð
aukningu í sölu á MacBook Air 13"
256 GB og MacBook Pro með Touch
Bar snertistiku. Þessar fartölvur eru
af næstu kynslóð fartölva, eru hraðvirkari og með nýjustu gerð af USBtengi sem er alhliða tengi sem mun
ganga í allt í framtíðinni. Virkilega
öflugar og flottar fartölvur.“

Sölumaður auglýsinga: Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433

iStore er vissulega
litli aðilinn á markaðinum en við erum svo
sannarlega ekki með
neina minnimáttarkennd.
Sigurður
Helgason

Á þeim sjö árum sem liðin eru
síðan iStore opnaði verslun sína
hafa eigendur hennar verið duglegir að styrkja langveik börn. „Við
höfum gefið 53 iPad spjaldtölvur
til langveikra barna sem hefur
mælst mjög vel fyrir. Við ætlum að
sjálfsögðu að halda þessu áfram
enda gleðja gjafirnar börnin heilmikið og styrkja þau í veikindum
þeirra.“
Allar nánari upplýsingar um fartölvur og aðrar vörur iStore má
finna á www.istore.is.
Veffang: Visir.is

ÖFLUGAR FRÁ ASUS

tl.is

360° ZENBOOK
FLIP MEÐ QHD+
FARTÖLVA OG SPJALDTÖLVA
ASU-UX360UADQ134T

BREYTIST Í SPJALDTÖLVU VIÐ AÐ SNÚA

179.995
HRAÐUR 256GB SSD

15,6" FULL HD

ASU-F556UADM1023T

FULLKOMIN Í SKÓLANN. FLOTT HÖNNUN,

8GB MINNI

MEÐ 3200X1800 UPPLAUSN

256GB SSD

INTEL CORE i7

INTEL HD 620
8GB MINNI

256GB SSD OG FHD SKJÁR.

258GB SSD

ASU-X556URDM393T

SÉRSTAKLEGA SPRÆK VINNSLA MEÐ INTEL i7,

15,6" FULL HD
INTEL CORE i7
nVidia 930MX

8GB VINNSLUMINNI OG 512GB SSD DISKI.

8GB MINNI

FHD SKJÁR OG ÖFLUGT 930MX SKJÁKORT.

512GB SSD

149.995

109.995
VINNUHESTUR
MEÐ INTEL i7
KRAFTMIKIL OG ÖFLUG
ASU-F556UADM1024T

15,6" FULL HD
INTEL CORE i7

FARTÖLVA SEM LÆTUR EKKI BÍÐA EFTIR SÉR.

INTEL HD 620

INTEL I7, 256GB SSD OG 8GB VINNSLUMINNI.

8GB MINNI

FHD SKJÁR OG INTEL HD620 GRAFÍKKJARNI.

256GB SSD

139.995

INTEL HD 520

HRAÐVIRK
MEÐ 512GB SSD

INTEL i5

INTEL i5 ÖRGJÖRVI, 8GB VINNSLUMINNI,

INTEL i5

SKJÁ AÐ BAKHLIÐ. AUKIÐ VINNUPLÁSS MEÐ WQHD SKJÁ

0°
6
3

KRAFTMIKIL OG
GLÆSILEG MEÐ i5

13,3" QHD+

ROG LEIKJAVÉL
MEÐ 6GB GTX1060
VR READY OG G-SYNC
ASU-GL502VMFY211T

HÖRKU LEIKJATÖLVA MEÐ INTEL I7 HQ
OG 6GB GTX1060M VR READY SKJÁKORTI. 15,6" FHD
LEIKJASKJÁR MEÐ G-SYNC OG RAUÐRI BAKLÝSINGU.

15,6" FHD IPS
INTEL CORE i7 HQ
NVIDIA GTX1060 6GB
8GB MINNI
256GB SSD

219.995

VÍRUSVÖRN FYLGIR !
ÁRSÁSKRIFT AF F-SECURE SAFE ÖRYGGISPAKKA MEÐ VÍRUSVÖRN
AÐ VERÐMÆTI 5.995 FYLGIR MEÐ ÖLLUM SKÓLATÖLVUM Í ÁGÚST!

REYKJAVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK

SELFOSS

AKRANES

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

GLERÁRTORG
Sími 414 1730

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

ÞJÓÐBRAUT 1
Sími 431 3333
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Bestu fartölvur 2017
Lenovo Miix 510

Dell XPS 13

Ritstjórn vefsíðunnar Cnet, sem
sérhæfir sig í umfjöllun um nýjustu
tækni og flottustu tólin, tók í
sumar saman þær fartölvur sem
þykja skara fram úr á árinu. Hér er
listi yfir þær þrettán bestu:

Þessi “2in1” blendingstölva (blanda
af spjaldtölvu og fartölvu) þykir
frábærlega hönnuð og með einstök
afköst.

Apple MacBook Pro with Touch
Bar, 13 tommur (2016)

Nokkrar nýjungar og endurbætur
gera þessa fartölvu að góðum kosti
fyrir almenna notkun.

Razer Blade Stealth

Microsoft Surface Laptop

Lenovo Yoga 910, 13 tommur

Samsung Chromebook Pro

Ekki hægt að líkja þessari saman
við dýrar gæðafartölvur, en hún
þykir með þeim betri miðað við
lágt verð, 500 dollara.

HP Spectre x360, 15 tommur
(2017)

Hin sniðuga snertistika á stóran
þátt í því að halda þessari á toppi
listans.

HP Spectre x360, 13 tommur
(2017)

Apple MacBook, 12 tommur
(2017)

Asus Chromebook Flip

25. ágúst 2017 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

NÝ

KYNS
ÞESSA V LÓÐ
ERÐU

SNERTISKJÁR

AÐ SKO R ÞÚ
ÐA;)

13” FHD IPS

15” FHD LED

13” FHD IPS

1920x1080 Anti-Glare skjár

1920x1080 ComfyView skjár

1920x1080 snertiskjár

4GB minni
DDR3 1600MHz
128GB
SSD
M.2 diskur

8GB minni
DDR4 2400MHz
256GB
SSD
M.2 diskur

8GB minni
DDR4 2133MHz
512GB
SSD
M.2 diskur

Intel
N3350
2.4GHz Burst Dual Core örgjörvi

ACER SWIFT 1
Nýjasta viðbótin í
Swift línu Acer, fislétt
og örþunn úr gegnheilu áli

AMD
A12-9720P
3.6GHz Turbo Quad Core örgjörvi

79.990

Fislétt og viftulaus úr
Ultra-Thin línu Acer

VERÐ ÁÐ
34.990UR

14” HD LED

ACER A515
Enn þynnri lúxus útgáfa
með silkiskorið álbak,
RX 540 leikjaskjákorti
og Type-C USB 3.1

Intel
i7 7500U
3.5-GHz Turbo Dual Core örgjörvi

119.990
Lúxus fartölva með
RX 540 leikjaskjákorti

Með nýjustu kynslóð
Intel örgjörva, öflugara þráðlausu neti og
IPS fjölsnertiskjá

3DAGA

Á
134.99Ð0UR

EL
BAKPOK
I
FYLGIR
M
EÐ!

SNERTISKJÁR

14” FHD IPS

13” QHD IPS

2560x1600 Retina skjár

2GB minni

8GB
minni
DDR4 2133Mhz
256GB SSD

8GB
minni
DDR3 2133MHz
256GB SSD

Intel
i5 7200U
3.1Ghz Turbo Quad Core

32GB SSD
eMMC diskur

HP 14-AM011ND
Góð í skólann frá HP með
DTS Studio hátölurum

INTEL
i5 7267U
3.5GHz Dual Core örgjörvi

M.2 Diskur

29.990

LENOVO YOGA 520
Úr nýjustu línu Lenovo
með 360° fjölsnertiskjá

Fjölhæf og öflug Acer
360° lúxusfartölva

HERSCH

TILBOÐ
VERÐ

1920x1080 snertiskjár

DDR3L 1600MHz

169.990

ACER SPIN 5

1366x768 BrightView skjár

Intel
N3060
2.48GHz Burst Dual Core örgjörvi

Fartölvur eru hið mesta þarfaþing og
fáir sem geta hugsað sér lífið án þess
að eiga eina slíka. Þeir sem nota fartölvu við vinnu sína ættu að huga vel
að sjóninni og fara reglulega í skoðun
hjá augnlækni. Eitt af því sem skiptir
hvað mestu máli til að vernda augun
er birtan. Hún má hvorki vera of
skær í umhverfinu né á skjánum. Of
skær birta getur valdið höfuðverk og
óþægindum. Hægt er að draga fyrir
gluggana þegar sólin skín og nota
ljósaperur með fremur daufri lýsingu
til þess að draga úr birtu. Hvítir veggir
varpa miklu ljósi frá sér og því eru
dökkir, mattir veggir ákjósanlegri þar
sem unnið er í fartölvum. Skjárinn á
ekki að vera of bjartur. Ef hann er eins
og lampi sem lýsir upp herbergið er
hann of skær, hann á ekki heldur að
vera grár og dökkur heldur á birtan
að vera þægileg fyrir notandann. Best
er að lesa af skjá þegar grunnurinn er
hvítur og stafirnir dökkir. Svo hjálpar
til að taka af og til pásu frá skjánum.

Acer Aspire VX 15

SKÓLAFARTÖLVUR Í MIKLU ÚRVALI

TILBOÐ

Rétt birta
mikilvæg

Microsoft Surface Pro (2017)

SKÓLAVEISLA

SKÓLA

Mikilvægt er að nota réttu birtuna
þegar unnið er á fartölvu.

Þykir besta “2in1” blendingsfartölvan (blanda af spjaldtölvu og
fartölvu).

Flott tækni fyrir minni pening.

Tölvan er á stærð við 13 tommu
fartölvu en skjárinn er hins vegar 14
tommur.

UTmessan
sívinsæla
UTmessan hefur verið haldin árlega
hér á landi síðan árið 2011 og síðustu
árin í Hörpu í Reykjavík. Fyrri dagur
hennar er helgaður ráðstefnu og
sýningu fyrir fagfólk í upplýsingatækni en seinni dagurinn er ætlaður
almenningi þar sem ýmis fyrirtæki í
greininni sýna og kynna vörur sínar og
þjónustu, auk þess sem boðið er upp á
fjölmörg skemmtileg atriði fyrir fólk á
öllum aldri, ekki síst börn og unglinga.
Árið 2017 komu um 13.000 gestir í
Hörpu á UTmessunni þegar hún var
opin almenningi.
Ýmis fyrirtæki og stofnanir sýndu á
um 100 sýningarbásum og tæplega 50
fyrirlesarar héldu erindi.
Það eru Skýrslutæknifélag Íslands
(SKÝ) í samstarfi við Háskólann í
Reykjavík, Háskóla Íslands og Samtök
iðnaðarins (SUT, IGI, SSP) sem stendur
að Utmessunni. Einnig er unnið náið
með tengiliðum Platinum samstarfsaðila.
Næsta UTMessa verður haldin í
Hörpu dagana 2.-3. febrúar 2018 og
er almenningi óhætt að taka seinni
daginn frá. Nánari dagskrá kemur á
www.utmessan.is í lok janúar.

Þessi hentar vel þeim sem vilja
“2in1” blendingsfartölvu, (blöndu
af spjaldtölvu og fartölvu) á borð
við þær sem Microsoft býður upp á,
en á aðeins minni pening.
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LITIR

PCIe diskur

129.990

MACBOOK PRO 2017
Öflug frá Apple með TouchBar og íslensku lyklaborði

289.990

32GB ÚTGÁFA
4.990
HERSCH

EL
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I
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64GB ÚTGÁFA
9.990

128GB

EÐ!

SSD

ACER
ES1-523
Glæsileg 15” fartölva á frábæru verði
47.990

523-20EM

Office
365 Personal
Árs áskrift og leyfi fyrir 1 tölvu, PC eða Mac
7.990

O365 PERS

16GB MINNISLYKILL
Með bæði USB 3.0 tengi og USB-C

2.990

C80 DUAL USB

13”
MACBOOK AIR
256GB MacBook Air með intel i5

TÖSKUR

Vandaðar fartölvutöskur frá Trust

189.990

4.990
CITY CRUZER

AIR13-I58 256IS

8B

LS
BÆKLIN
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TEK.IS
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