
Магазин цифрової техніки 

ЦИФРА 

Майбутнє поруч 

 

 

Адреса: м. Горішні Плавні,  http://cifra.com 

E-mail:  menedjer@cifra.com 

Тел.:  062-123-45-67 

  001-123-45-67 

http://cifra.com/
mailto:menedjer@cifra.com


«Цифра» 

Товари 

Планшет 

Перше знайомство з iPad зазвичай супроводжується захопленими коментарями. 

Наприклад, дуже типовий такий: «Ура, більше не буду брати з собою ноутбук!» Покійний 

Джобс теж недвозначно заявляв, що поява iPad знаменує початок посткомпьютерной ери. 

Apple в момент запуску першого iPad 

виконала відмінну роботу: наочно показала, що 

можна робити на планшеті, який став для 

більшості покупців першим подібним пристроєм. 

Як завжди, фірмовий софт Apple гарний собою і 

непогано справляється зі своїми обов'язками - 

якщо, звичайно, ви точно слідуєте сценарієм 

розробників з приводу методів використання. 

Тому на iPad досить зручний веб-серфінг, 

прекрасно реалізовано редагування офісних 

документів, дуже емоційно приємно виконані вибір і перегортання книг в iBooks. На цьому 

позитивному тлі перші покупці з легким серцем пробачили компанії той факт, що власне для 

планшета до моменту презентації було всього ... дванадцять програм. Звичайно, веб-

браузинг. Перегляд відео та фото. Сидіння в соціальних мережах. Ігри. Ігри. Ще гри. Це те, 

що на планшеті безперечно зручно і при цьому популярно. 

Мишка 

Компанія Samsung Electronics днями представила чергову революційну розробку - 

так звану переносну віртуальну миша. Це новий пристрій у лінійці Scurry, в яку входить 

також віртуальна клавіатура. 

На жаль, поки немає навіть зображень новинки. Однак завдяки інформації, наданої 

сайтом PDA Live.com, ми володіємо деякими даними щодо 

цього пристрою. 

Мишка Scurry дозволяє керувати комп'ютером 

переміщенням в просторі пальців з електронними датчиками. 

Пристрій буде випускатися у двох видах - у формі рукавички 

та кільця. В цілому, взаємодія з ПК з боку виглядатиме як 

управління десктопом у фільмі «Особлива думка». Якщо 

дивилися, то напевно запам'ятали як Том Круз виробляв 

досить виразні паси руками:) 

Пристрій буде сумісне з так званими «ношеними 

комп'ютерами», які, як передбачається займуть нішу КПК в найближчому майбутньому. 

Втім, і традиційні кишенькові комп'ютери також будуть працювати з клавіатурою і мишею 

серії Scurry. 

Представники корпорації Samsung заявили, що поки не будуть випускати свої нові 

розробки на споживчий ринок, оскільки собівартість їх виробництва занадто висока, щоб 

забезпечити прийнятну для рядового споживача ціну. «Незважаючи на те, що Scurry не 

будуть деякий час продаватися, важливим є сам факт розробки та реалізації технології. Все 

це дозволить нашій компанії стати лідером на ринку комп'ютерів наступного покоління ». 



«Цифра» 

Робот 

Компания WowWee радует своих поклонников недорогими роботами-игрушками. 

Однако робот, который сегодня привлек наше внимание не просто забавный, он еще и 

полезен. Он поможет Вам убрать с пола веши и перенести их на новое место. Roboscooper 

идеально подойдет тем, у кого уже есть робот пылесос, но кто не любит подбирать с пола 

крупные вещи перед уборкой. 

Работает устройство от шести батарей формата ААА. Roboscooper можно управлять 

и с помощью дистанционного пульта управления. Робот оснащен шестью колесами, которые 

помогают ему с легкостью обходить препятствия. Roboscooper развлечет Вас забавными 

звуковыми эффектами и запрограммированным фразами. Датчики, которые расположены на 

руках робота позволяют ему легко обнаруживать объекты перед собой, поднимать их и 

переносить. 

Roboscooper легко подбирает такие предметы, как небольшую одежду, детские 

игрушки, мячи и шары. Робот может работать автономно, используя 4 инфракрасных 

«глаза», и обнаруживать вещи на расстоянии 8-12 

диапазонов. Когда предмет найден, робот 

поднимает его, делает поворот туловищем на 180 

градусов и ставит предмет на грузовой отсек, 

расположенный позади него. Если же предмет 

слишком большой и тяжелый, Roboscooper 

уведомляет Вам об этом. Также, если робот не 

может объехать какое-то препятствие или 

застревает, то также сообщает Вам специальными 

звуковыми сигналами. 



«Цифра» 

ЗМІСТ 

Товари ................................................................................................................................................. 2 

Планшет ........................................................................................................................................... 2 

Мишка ............................................................................................................................................. 2 

Робот ................................................................................................................................................ 3 

 


