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UJ ROAMING-TARIFARENDSZER A PANNON GSM SZÁMLÁS ÜGYFELEINEK 

Külföldről is egyszerűbb 

Könnyebb és valószínűleg olcsóbb lesz a 
hazatelefonálás a nyaralásról a Pannon 
GSM ügyfeleinek 

Nagymértékben leegyszerűsítette jú-
nius 21-étől a számlás ügyfelek 

roamingforgalmának árazását a Pan-
non GSM. Az eddigi gyakorlattól el-
térően az egész világon mindössze 
három díjzóna érvényes, amelyeken 

belül szolgáltatótól függetlenül 
ugyanazokkal az árakkal számolhat-

nak az előfizetők. 

EGYSÉGES BELFÖLDI PERCDÍJAK 
A Pannon GSM nagy sikerrel vezette 
be Magyarországon elsőként az egysé-
ges belföldi percdíjakat kínáló tarifa-
csomagokat, és most hasonló jelentő-
ségű lépésre készül a nemzetközi 
GSM-forgalom terén. 2005. június 
21-étől az eddig országonként és szol-
gáltatónként eltérő roamingártábláza-
tokat áttekinthető és kiszámítható 
költségszerkezettel váltja fel. Ennek 

keretében nemcsak az országokon be-
lüli szolgáltatók közötti eltéréseket 
szüntette meg, de a világ 121, a Pan-
non GSM-mel roamingszerződésben 
álló országát is mindössze három tari-
fasávba sorolta be a mobilszolgál-
tató. 
ELSŐ ZÓNÁBAN A LEGNÉPSZERŰBB ÚTI CÉLOK 

A legnépszerűbb európai úti célok, 
valamint gyakorlatilag az összes 
szomszédos ország a legkedvezőbb hí-
vási díjakat kínáló 1. zónába tartozik. 
Minden sávban négy különböző, for-
galmi iránytól függő percdíj érvényes, 
amelyekkel naptól és időszaktól, vala-
mint szolgáltatótól függetlenül szá-
molhatnak a számlás ügyfelek. Továb-
bi egyszerűsítés, hogy míg az eddigi 
rendszerben a roamingdíjakat valuta-
alapon határozták meg, azaz a fize-
tendő forintösszeg minden esetben az 
árfolyamtól függött, június 21-jétől 
egységesen forintforgalmi díjakat szá-
mol fel a Pannon GSM; a hívások 
számlázása minden esetben percala-
pon történik. 

Közös érdekek Montenegróval 
A montenegrói mobil távközlési piac meg-
határozó szereplője, a ProMonte legutóbbi 
igazgatótanácsi ülésén a testület tagjai közé 
választotta a Pannon GSM vezérigazgatóját, 
Ove Freáheimet. 

Mind a ProMonte, mind pedig a Pannon GSM 
ugyanazon régióban működő, a Telenór száz-
százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, így 

közösek a piaci kihívások és a most létrejött 
együttműködéssel ezek sokkal hatékonyabban 
kezelhetők. „Azt reméljük, hogy a közös mun-
kával értékes szinergiákat működtethetünk. 
Tulajdonképpen ezek a szinergiák már létre is 
jöttek - és a munka tovább folyik - , elsősorban 
a beszerzési és üzleti területeken" - foglalta 
össze Ove Fredheim. 

H a a képernyőre 
meredünk 

A mai világban egyre többet 
beszélnek és beszélünk az 
egészség megóvásáról, a be-
tegségek megelőzéséről, és 
egyre többen meg is próbálnak 
tenni érte. A baj csak az, hogy 
nem mindenki, sőt, sokan 
mástól várják a megoldást. A 
mozgás, az egészségesebb 
életmód helyett inkább be-
ülünk a kényelmes fotelünkbe, 
és nézzük a jól megszokott 
sorozatot, a gyereket meg el-
küldjük játszani a számítógép-
hez, nem is gondolva arra, 
hogy a készülékek pulzáló 
elektromágneses sugárzásá-
nak milyen egészségre ártal-
mas következményei lehetnek. 

Ha sokat ülünk és dolgozunk 
védelem nélküli képernyő előtt, 
annak az alábbi következmé-
nyei lehetnek: fáradtság, neu-
ropszichológiai zavarok, alvás-
zavar, szem elfáradása, látás-
zavar, kettős látás, agresszivi-
tás, a koncentrálóképesség és 
a memória romlása, a gyerme-
ki agresszivitás növekedése, 
romló iskolai teljesítmény, disz-
lexiás hajlam kialakulása, al-
lergia, daganatos betegségek 
kialakulása, ondóképződés 
csökkenése, menstruációs cik-
lus zavarai, meddőségi problé-
mák, hormonális problémák. 

Képernyővásárlás előtt min-
dig kérje ki szakemberek ta-
nácsát. Régi képernyőjét le-
hetőség szerint védje valami-
lyen szűrőeszközzel. 

Kína fontos piac 

Járókelők sétálnak egy irodaépület előtt Peking Cunkuancun 
(Zongguancun) negyedében egy új fordulatot jelentő reklám 
előtt. Az Intel amerikai számítástechnikai vállalat szóvivője 
közölte: a cég 200 millió dollárt fektet be számítógép-alkatrészek 
és -programok fejlesztésére, valamint az azzal kapcsolatos 
szolgáltatásokra szakosodott kínai cégekbe, ezzel ösztönözve a 
csúcstechnológiai iparágat a világ legdinamikusabban fejlődő 
piacán FOTÓ: MTI/AP/GREG BAKER 

Focizó 
robotok... 

Marén Bennewitz bemutatja 
a Jupp névre keresztelt 
labdarúgórobotot a freiburgi 
Albert Ludwig Egyetemen. A 
2,3 kg súlyú robot 60 cm 
magas, és rendkívül rugalmas 
lábai vannak, jupp hasonló 
módon összerakott társaival 
részt vesz a Japánban 
megrendezésre kerülő robot 
labdarúgó-világbajnokságon 

FOTÓ: MTI/EPA/PATRICK SEEGER 

Noteszgép 
szénszálas házban 

A PC-alaplapjairól közis-
mert Asus egy olyan új lap-
topot mutatott be, amely-
nek borítása szénszálas 
alapanyagból készült, így 
súlya a hasonló méretű esz-
közökhöz viszonyítva relatí-
ve alacsony, mindössze 2,5 
kg-

A 33,1x27,2x2,54 cm-es 
noteszgép 15'-es SXGA+ 
képernyővel, 2 MB L2 me-
móriás, 1,86 GHz-es Intel 
Pentium M 750-es procesz-
szorral, 60 GB-os merevle-
mezes meghajtóval, 64 MB 
videó RAM-os ATI Mobility 
Radeon X600-as videokár-
tyával és 533 MHz-es front-
oldali busszal van ellátva. A 
hordozható PC emellett 
802.1 la /b /g WLAN-képes, 
Bluetooth-szal is rendelke-
zik, 512 MB-os 400 MHz-es 
saját memóriája pedig 2 
GB-ra bővíthető. 

DVD helyett holokártya 
A HD és Blue Ray DVD-k versenyében hajlamosak vagyunk 

megfeledkezni az egyéb alternatívákról, az egyik ilyen például a 30 
GB-os tárolókapacitással rendelkező holografikus kártya. 

Az Optware nagy tárolóképességű Holographic Versatile Card 
nevű megoldása az új generációs DVD-khez hasonló kapacitással 
rendelkezik, de mérete mindössze egy hitelkártyáé. Ez a megoldás 
tehát fizikai méretét tekintve jóval kedvezőbb, mint a DVD-k és 
mindemellett háromszor gyorsabb az adatkezelése. A gyártó talán 
még döbbenetesebb bejelentése, hogy míg a mai DVD-k to-
vábbfejlesztéséből kialakult új DVD-k csak viszonylagosan olcsók, 
a Holographic Versatile Card vitathatatlanul az, egy kártya akár 1 
dolláros költséggel is előállítható Ipari mennyiséggel számolva. 

(INFOTÁRS) 

A legjobb okos 
A Strategy Analytics elemzése 
szerint a Nokia 6680 képke-
zelő okostelefon kategóriájá-
ban a legjobb 3G-készülék. 

A Nokia 6680 okostelefon két 
kategóriában: a kijelző és a 
stílus/formatervezés terén a 
legmagasabb pontszámot 
kapta az összehasonlított ké-
szülékek között, a felhasználói 
felület kategóriában pedig 
osztozott az első helyen. „Ez 
az elismerés alátámasztja a 

Nokia vezető szerepét a 3G 
terén" - mondta Joe Coles, a 
Nokia képkezelő termékeiért 
felelős igazgató. „A Nokia 6680 
olyan mérnöki mesterművet 
testesít meg, amely a rend-
kívül kifinomult technológiát 
egyszerű használhatósággal 
és kifejezetten vonzó megje-
lenéssel ötvözi. Az ilyen ké-
szülékek elterjedésének lesz 
az eredménye az, hogy az em-
berek élet- és munkastílusa, 
kommunikációja és szabad-
idejük eltöltésének módja fo-
kozatosan megváltozik." 

NEHANY JELLEMZŐ ADAT 

Két beépített kamera: 1,3 megapixeles és VGA. 
Nagy sebességű 3G-s és EDGE-kapcsolat. 
A kétirányú videohívás révén a beszélgető felek láthatják 

egymást. 
Videotartalmak megosztása. 
Nokia XpressPrint nyomtatási megoldás, benne PictBridge köz-

vetlen nyomtatás. 
Gyors, kényelmes e-mail hozzáférés. 
Nagy felbontású, 262.144 színárnyalatot megjelenítő kijelző. 
Zenelejátszó sztereó hanggal. 

írjunk könnyedén! 
Gépeljünk hatékonyabban a 
Nokia vezeték nélküli billen-
tyűzeten! A teljes Qwerty-
billentyűzeten gyorsan és 
könnyen írhatunk e-maile-
ket és szöveges üzenetet, 
vagy készíthetünk feljegy-
zést a megbeszélésekről. A 

kicsi, összecsukható és 
könnyű Nokia vezeték nél-
küli billentyűzetet kényel-
mesen magunkkal vihetjük 
és használhatjuk, így a ké : 
szülék mobil vezeték nélküli 
irodánk tökéletes kiegészítő-
jévé válik. 

A LEGFONTOSABB FUNKCIÓK 
Összehajtható, könnyű 

Qwerty-billentyűzet. 
Ki/bekapcsotó gomb, vala-

mint összecsukáskor automa-
tikus kikapcsolás. 

Gyorsgombok a kompatibi-
lis telefonüzenetek- és fő al-
kalmazás menüjébe. 

Vezeték nélküli kapcsolat 
kompatibilis telefonhoz 
(Bluetooth vezeték nélküli 
technológia). 

3 lámpa, amely a ki/be kap-
csolást, a vezeték nélküli kap-
csolat státusát és az elemek 
töltését jelzi. 

2 x AAA ceruzaelem. 
A Nokia vezeték nélküli bil-

lentyűzet alkalmazása a kö-
vetkező nyelveket támogatja: 
angol, holland, német, fran-
cia, olasz, spanyol, portugál, 
finn, svéd, norvég és dán. 


