
112001. augusztuswww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

Samsung 210T
A Techdata Kft. jóvoltából kipróbálhattuk a mai moni-
torok csúcsának számító TFT-s kijelzõk egyik kiemelkedõ
példányát, a Samsung 210T-t. Igazán meglepõ tulajdon-
ságokkal rendelkezik: elsõ ránézésre már a mérete is
meghökkentõ, képzeljétek el, milyen lehet egy olyan
monitorral szembekerülni, ami a mostani 21 hüvelykes
monitorok teljes felületét (a kávával együtt) hasznos
képfelületként adja, 1600x1200-as felbontásban! Analóg
és digitális bemenettel egyaránt rendelkezik, így közvet-
lenül csatlakoztathatunk hozzá videó-, DVD- és mûhold-
vevõ készülékeket. A monitoron egyszerre két eszköz
képét is megjeleníthetjük, megoszthatjuk például számí-
tógépünk és egy videó között, akár képernyõfelezéssel,
akár egy kisebb méretezhetõ képben nézhetjük a máso-
dik eszköz képét. Kényelmünket tovább fokozandó, a
készüléket távirányító segítségével a távolból is vezérel-
hetjük. A képernyõ beállítását nyugodtan rábízhatjuk az
automatikára, amennyiben ezt nem szeretnénk, az OSD
menün keresztül kézzel is beállíthatjuk.
• A képernyõ típusa: TFT LCD
• Mérete: 21,30 hüvelyk
• Képpontok távolsága: 0,270 mm
• Fényerõ: 200 cd/m2

• Válaszidõ: 50 ezredmásodperc
• Képfelbontás (legnagyobb): 1600x1200/60 Hz
• Állítási lehetõség: OSD menün keresztül
• Jelbemenet: RGB analóg/DVI-D
• Alacsony sugárzás: TCO 95 szabvány szerinti
• Energiafogyasztás (legnagyobb): 75 W
• Készenléti állapotban: kisebb 5 W-nál
• Mérete: 549x483x228 mm
• Tömeg: 11,2 kg (nettó)
• Garancia: 1+2 év
HP Business InkJet 2250 
színes tintasugaras nyomtató
A másik „Nagy” szintén kiemelkedõ tulajdonságokkal bír.
A HP Business InkJet 2250 irodai felhasználásra szánt
nagyteljesítményû színes tintasugaras nyomtató. Gyors
beállítás után elérhetõvé tettük a szerkesztõségben mûkö-
dõ windowsos gépek számára, ehhez a Samba-csomagot
használtuk. Az ügyfeleken is telepítettük a meghajtóprog-
ramot és máris elkezdõdhetett a próba. Minden felhasz-
náló a saját sambás nevét és jelszavát használva érhette
el és használhatta a nyomtatót. A próba során a szövegtõl
a legbonyolultabb színes grafikákig mindent nyomtattunk,
mindegyik próbatételen kiválóan helytállt. Sebessége
egyszerû szöveges nyomtatásnál a nyomtatás minõsé-
gének beállításától függõen percenként 7 oldaltól 14–15
oldalig változott. Két papírtálcájának köszönhetõen 500
lapot lehet behelyezni, így nem kellett attól félni, hogy
naponta többször lesz szükség a papírtálcák feltöltésére.
Nyomtathatunk papírra, fotópapírra, fóliára, kártyára és
címkékre is. Mindent összevetve: a HP Business InkJet
2250 kiváló termék, kisebb irodáknak akár fõnyomtatóként
is ajánlható.

• Felbontás:1200x600 dpi
• Memória: 24 MB, mely 88 megabájtig bõvíthetõ
• Csatlakozási felület: párhuzamos kapu (a 2250TN

hálózati nyomtatókiszolgálóval is, 10/100 TX)
• Terhelhetõség: 10 000 oldal havonta
• Tápegység: beépített
Fujitsu-Siemens SCENIC T
A harmadik eszköz a címben a megtisztelõ „Kicsi” nevet
kapta, ez egy Fujitsu-Siemens SCENIC T asztali számí-
tógép volt. A „Kicsi” jelzõ
pedig nem véletlen: 64 MB
RAM, 10 GB-os merev-
lemez és 700 MHz-es
Celeron processzor, 
i810-es lapkakészlet jelle-
mezte ezt a gépet. Eléggé
szíven ütött és egy kicsit
érthetetlen is számomra
a CD-ROM hiánya. A gép
elõretelepített Windows-
zal érkezett, amit a meg-
hajtóprogramokkal együtt
CD-n is mellékeltek. A ház
megbontása után besze-
reltünk egy CD-ROM-ot és
megkezdtük a telepítést.
Választásunk a Mandrake
Linuxra esett – a telepítõ
minden alkatrészt hibátla-
nul felismert, így a nyom-
tatóval sem volt különö-
sebb gondunk. A 64 MB
memória sajnos elég ke-
vésnek bizonyult a Star-
Office 5.2 vagy akár az
OpenOffice futtatásához,
több memóriával (lega-
lább 128 MB) azonban
eszményi linuxos irodai
munkatárs válhat belõle.
• Memória: 64 MB
• Merevlemez: 10 GB
• Processzor: Celeron 700 MHz
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A két Nagy és a Kicsi

Csontos Gyula 
(Csontos.Gyula@linuxvilag.hu)
a Linuxvilág szakmai, hír- és CD-szer-
kesztõje. Szabadidejében szívesen
mászik hegyet és kerékpározik.
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