
 Zsebi Zseni 

Történelmi pillanat ez, hiszen az első cikkem, melyet egy pda-n írok 
meg.  Kedves dolog, hogy a Word-öt itt láthatom viszont. Alig ismerek rá. 
Némiképp vicces is, vagy kihívàsnak tekinthető. Azt màr az első sorok uttàn is 
látom, hogy nem ez a leggyorsabb gépelési forma, nem is lesz a kedvenc 
időtöltésem így írni. E cikkhez viszont stilszerű. 

Petrovics Krisztián 

Egy viszonylag új modellt, a YAKUMO DELTA X 5 BT-t mutatom be. Gyártója 
egy német cèg, bár ez is Kínában készült. Külseje egyszerű, nem lesz 
szépségbajnok, de tetszetős. Felszereltsége viszont figyelemreméltó. A 
Windows Mobil 5 fityeg rajta, mint operációs rendszer. Alapként tartozik hozzá 
a WORD, EXCEL, POWERPOINT, MSN, INTERNET EXPLORER, 
WINDOWS  MEDIA PLAYER, SZÁMOLÓGÈP. 300 Mhz-es Samsung 2440 
processzora, 64Mb ram, 512 Mb rom, ami egyedül álló egyenlőre. SD, MMC 
kártya bővítési lehetőség.  Adattovábbításra használható infra, bluetooth, 
wireless kapcsolat. Csatlakoztatható külső GPS antenna. Beépített vevője 20 
csatornás SIRF Star III.-as. Használatakor nem kell kinyitni. Ezt az I-GO 2006-
tal próbáltam, az Európa verzió utolsó frissítésével, mely már 32 országot 
tartalmaz, igaz néhány nem utcaszintű, sőt, Montenegroból például  hiányzik 
néhány nagyváros is. Ennek ellenére jól együtt tud működni a készülék az I-
GO-val, bár úgy vettem észre, ha csak SD-n van a program, kicsit lassabban 
tölt, és számol. A GPS jel megtalálásának sebessége eltérő, a helyszíntől függ. 
A reakciók megfelelőek, bár Mosonmagyaróváron megtréfált egy 
kereszteződésben, ahol nem tudta eldönteni a piros lámpánál várakozva, 
melyik úton is áll az autó. Elindulás után ez rendeződött. Ez a kis hiba 
valószínűleg a pontatlanságokból adódik, mely 10-15 méterben lett 
megállapítva, de nem lehet rá ezért megharagudni. Miután ily nagy belső 
memóriát adnak hozzá, érdemes lehet a fő országokat az I-GO-val feltelepíteni 
ide, s így kártya nélkül is működőképes rendszer lesz bármikor. A kártyán lévő 
térképek pedig behelyezéskor lesznek aktívak. 

3,5”-os LCD kijelzője teljesen megfelelő, méretben színekben egyaránt. 
Található rajta négy gomb is, megyek programozhatóak és egy ötödik, amely 
a navigációs irányokat, illetve az enter funkciót látja el. Gyári beállítás szerint 
ezek a kijelző-forgatás, némítás, File explorer, Today menü. Található rajta 
továbbá egy főkapcsoló, ha mégsem akarja a felhasználó mindíg bekapcsolt 
állapotban tartani. Így állítólag adatveszés léphet fel, ezért ezt nem próbáltam 
ki. Az állandó működésnek egyébként meg vannak a maga előnyei és 
hátrányai. Könnyen, gyorsan aktívvá válik a PDA, ellenben a Windows Mobile 
5 is képes lefagyni, igaz, ezt nem úgy teszi, mint a PC-s rokon, hanem csak 
elfelejt egy-két funkciót, vagy nem ébred fel az álomból. Erre gyógyír a RESET 
gomb, mely megnyomása újraindítja a kis számítógépet, s a híresztelések 
ellenére ilyenkor nem tűnnek el a beállítások és adatok. 

A diktafonhoz tartozik egy mikrofon a jobb oldalon. A 2 led a felső sarokban a 



hálózati csatlakoztatás jelzésére és az aktív bluetooth figyelmeztetésére 
vonatkoznak. Egyéb funkciókat tekintve a videó lejátszás, mp3 lejátszás 
teljesen jó minőségű, a kalendárium többszáz évet tud, beépített játék a 
passziánsz és egy golyós játék. Az Active Sync programot nem sikerült 
használnom a PC-s összeköttetéshez, mert a Win XP-m túl régi, a régebbi 
verziójú Active Sync meg ezt a PDA-t nem ismeri fel. 

Szériatartozék az USB kábel, szivargyújtós töltő, hálózati töltő, és az 
öntapadós autós konzol. 

Összességében árához képest egy jó darabot kap a vásárló sok felszereléssel, 
GPS-szel, nagy memóriával. Aki épp vásárlás előtt áll, érdemes elgondolkodnia 
e készülék adta lehetőségről is. 

Méretek: 

115,6*72*17,8mm 

170gr. 

1200mAh Lithium-ion akku  8 GPS-szel 3,5 óra, nélküle 5,5 óra 

Standby módban 144 óra 

Samsung 2440 300Mhz proci 

240*320 Tft 

512Mb  Rom, 64Mb Ram 

SIRF Stasr III. 20 csatornás GPS 

WindowsMobile 5.0 op rendszer 

Ára: 82000 Ft 

                                          megjelent: DVDcenter magazin 

 

 
 

For more information / További információ és kapcsolat: 

06-70-205-41-25   www.chrisfilm.hu 

ChrisFilm Digital Video Studio 

http://www.chrisfilm.hu/

