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Laptop: Toshiba Z930

Aici lucrurile sunt clare [i, absolut subiectiv, votez pentru ultrabook-ul Toshiba
Z930. Foarte u[or, puternic, cu un design impecabil, potrivit pentru un om de
afaceri. Acela[i produc`tor a adus pe pia]` un alt ultrabook, la un pre] mai
convenabil (3.600 de lei), Toshiba U50t-A, de asemenea remarcabil. Biz

Smartphone: LG G2

Trei smartphone-uri mi-au atras aten]ia \n 2013 [i se bat um`r la um`r pentru suprema]ie. Dac` e s` fac
totu[i alegere, optez pentru LG G2. Foarte elegant [i unul dintre cele mai sub]iri smartphone-uri. Animat
de cel mai puternic procesor al momentului, QualcommSnapdragon 800, vine cu un display full HD pe
care video ruleaz` impecabil. Interesant este [i senzorul care \]i permite s` r`spunzi la apeluri foarte
comod. Prefer \n egal` m`sur` Galaxy Note 3 [i Nokia Lumia 1020. Pe Galaxy Note 3 \l apreciez pentru
aplica]iile deosebite, unele unice, cu care Samsung l-a dotat: scriere direct pe ecran, decupaje
screenshot rapide, posibilitatea de a deschide mai multe ferestre concomitent. Este un smartphone care
st` foarte bine la capitolul hardware. Nokia Lumia 1020 este un smartphone dorit de mul]i. Desigur c`
rezolu]ia record absolut a camerei, de 41 de megapixeli, \l face vedet` \n domeniu. Biz

Tablet`: LG G PAD 8.3

Depinde de buget. Cele sub branduri române[ti sunt OK dac` nu dorim s`
cheltuim mult. Pentru bugete mai generoase, din oferta produc`torilor asiatici a[
recomanda LG G PAD 8.3. Targetat` business, e u[oar`, sub]ire, elegant`, st`
bine la capitolul hard/soft [i are un pre] decent de 333 de euro. Biz
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