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A PCLinuxOS Magazine szerkesztői csapatának
tagjai a decemberi számban különböző cikkekben
próbáltak ötletet adni a karácsonyi ajándékozáshoz.
A három cikkből azokat az ötleteket, amik esetleg
érdekelhetik a magyar olvasókat is – teljesen
önkényes alapon – egy írásba foglaltuk össze. Az
eredeti cikkek itt, itt és itt olvashatók.

Parnote – főszerkesztő javaslataiból:

KINGWIN KWHUB9U3 9 Port SuperSpeed USB
3.0 Hub ( 7 x USB3.0 Port + 2Port IQ smart
Charging) Newegg … 31,99 USD

Az USBportokból sosem elég. Ez a Hub 7 3.0ás
portot ad, mellette két intelligens USBtöltő
csatlakozóval. Az egység önálló tápellátású.

Silicon Power S60 3K P/E Cycle Toggle MLC 2.5"
120GB 7mm SATA III 6Gb/s Internal Solid State
Drive (SSD) Newegg … 41,99 USD

Belső SATA IIas SSD. A mérete 2,5”, tehát
használható notebookban, netbookban és asztali
gépben egyaránt. Beépítheted külső házba is. 240
GBs változata a Neweggen 67,99 USD.

Összehajtható, állítható ventilátoros Laptop tálca 
Black Newegg … 26,99 USD

Ölben ágyban stb. használva a gépet túlmelegedést
kockáztatunk, ami megrövidíti az alkatrészek
élettartamát. Az eszköz segít, hogy ezt elkerüljük,
ugyanakkor kényelmesen használhassuk a gépeket.

Youcantoo ajánlatai:

The Chimpbox Quad Core 299,99 USDtől

Mérete csak 7.5 x 8.5 x 2 inch. Nulla zaj, Alacsony
fogyaszáts. PCLinuxOS KDE előre telepítve.

Smartbean Bluetooth vevő 23,99 USD

Az Antec Mobile Products gyártmánya. Ezzel
vezeték nélkül csatlakozhatsz az okostelefonodhoz,
hallgathatod a zenét és vezérelheted.
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TrackR StickR 24,95 USD

Nyomkövető ragacsok. Ráapplikálva pl. pénztárcára,
táviránytóra, kulcsra stb. az okostelefon
segítségével bekapcsolható, hogy jelezzen. Az
alkalmazás beállítható úgy is, hogy jelezze, ha
nagyon eltávolodna a holmi a telefontól. A ragacs
használható pl. a némára állított telefon
megkeresésére is. Létezik iOS és Androidos
változatban is.

Google Chromecast 35,00 USD

Vezeték nélküli streamelő eszköz. Ha
csatlakoztatva van a TVhez, és egy támogatott
alkalmazást nyitsz meg (Pandora, Netflix) a
laptopon, táblagépen vagy okostelefonon és
lenyomod a Cast (adás) gombot, a tartalom a TV
képernyőjén azonnal megjelenik 1080p
felbontásban. Google Chromemal is használható.

Polaroid Zip 130,00 USD

Azonnal fotónyomtatás speciális papírra iPhone.ból,
vagy Androidról Bluetoothszal. A 30as csomag 5 x
7,5 cmes papír hozzá 14,99 USD. Tinta nélküli és
azonnal száraz.

Magic Cube Laser Virtual Projection Keyboard
96,95 USD

Teljesen virtuális, kivetített billentyűzet. (Kép az
előző oszlop alján.)

Vezeték nélküli vezérelt LED égők 134,00
USD egy 6os csomag

Mobil applikáció segítségével a fénye csökkenthető,
vagy növelhető.

Meemaw ajánlata
a szokásos (gyapjú sál stb.) dolgokon kívül:

Üvegszálas karácsonyfa klf. méretben 39,99 USD
től 149,99 USDig

Alternatív karácsonyfa azoknak, akik allergiásak az
élő örökzöldekre.
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http://www.amazon.com/gp/product/B00KJLMLFW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00KJLMLFW&linkCode=as2&tag=bobbyheavy-20&linkId=BTESOGJDFC6VFVBQ
http://www.bestbuy.com/site/google-chromecast-2015-model-black/4397400.p?id=1219757973565&ref=199&loc=Cty0dj6o3sg&acampID=1&siteID=Cty0dj6o3sg-wLDnn4JEyvhkaje2CMqdYg
http://www.amazon.com/gp/product/B00TE8XKIS/?tag=bom_tomsguide-20&_ga=1.193475498.68381377.1447447144
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA0AT1919952&nm_mc=KNC-GoogleMKP-PC&cm_mmc=KNC-GoogleMKP-PC-_-pla-_-Keyboards-_-9SIA0AT1919952&gclid=CPyHqbapjskCFZJgfgodO1EGMw&gclsrc=aw.ds
http://www.amazon.com/gp/product/B00PS7LBS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00PS7LBS0&linkCode=as2&tag=girlshue-20&linkId=TBEATY3T2NDML63B
http://www.bitsandpieces.com/product/fiber_optic_christmas_tree_18/home_decor



