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Списание “Активни потребители!” е списанието, което ви
помага:

• да получавате най-доброто
качество срещу парите си
•
•

Сравнителен тест на
35 модела таблети

да познавате правата си

да сте информирани за
важните потребителски теми
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вашата помощ то няма да може
да съществува! Можете да ни подпомогнете като се абонирате за
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Хайде да
перем!
Ръчно, автоматично, бяло, цветно, памук,
вълна, топло, студено пране? Кой модел
пералня е най-подходящ за нуждите ви?
Това ще разберете в нашия сравнителен тест
на 15 модела перални машини

Всичко започва през далечната 1874 година, когато първата пералня е изобретена като подарък от съпруг към съпругата
му. Търговецът от щата Индиана Уилям
Блекстоун направил уред, който можел да
почиства мръсотията от дрехите, без да е
необходимо те да се изтъркват ръчно. Покъсно Блекстоун започва да произвежда
още подобни машини и да ги продава на
скромната цена от 2,50 долара. В наши дни
вече имаме перални със сензори за температура, количеството на праха, таймер и
сензорен дисплей, а пералната машина е
неизменна част от всяко домакинство. Тя
е един от първите уреди, които си купуваме при обзавеждане на жилището. Какво
трябва да знаем, преди да си купим пералня? Направихме сравнителен тест на 15 модела перални машини, който да ви помогне
при избора.

Ефикасност на прането и
изплакването
Това е ефикасността, с която машината
отмива мръсотията от вашите дрехи и я
задържа във водата до самото изплакване.
Този фактор зависи до голяма степен от
температурата на пране, както и от перилния препарат, но самата пералня също е от
значение. Накратко – колкото по-мръсна е
водата, изтичаща от пералнята ви, толкова
по-добре пере тя.

Ефективност на водата
Това модерно понятие представлява количеството вода, с което пералнята може
да изпере дрехите ви. Колкото е по-малко
то, толкова по-ефективна е пералнята ви.
Отделно от това, ефективността на вода
зависи от температурата на пране, както
и от оборотите на въртене на пералнята.
И така – кои са важните неща, на които Имайте предвид , че не винаги ефективнитрябва да се обърне специално внимание те перални са най-добрият избор за вас, но
все пак са препоръчителни от екологична
при покупката на такъв уред?

и финансова гледна точка – по-малко ток,
по-малко вода, по-малко прах за пране.
Ефикасност на барабана
Определя се според скоростта или оборотите, с които се върти барабанът на
пералнята. Колкото повече са те, толкова
по-ефикасно ще пере и центрофугира машината ви. Имайте предвид обаче, че повечето обороти означават по-голям разход
на ток. Модерните перални ви позволяват
да настройвате скоростта на ценрофугиране и тази на въртене на барабана при пране
и изплакване.
Нежност към прането
Най-малкото, което можем да искаме от
една пералня, е дрехите да излизат от нея
цели, а не разкъсани и съдрани. От голямо
значение е нежността, с която пералнята
почиства прането ви. Затова препоръчваме
да избягвате високите обороти и винаги да
продължава на стр. 13
www.aktivnipotrebiteli.bg
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Без
клавиатура
Новата истерия в света на технологиите.
Какво представляват таблетите?

Оказва се, че дори представителите на IT
индустрията не могат да дадат единодушен
отговор на въпроса какво е таблет. Според
някои това е компютър с тъч екран, а според други е устройство, върху което може
да се пише със специална писалка. Трети
твърдят, че може да се ориентирате по размерите на екрана – устройството трябва да
е нещо средно между лаптоп и смартфон.
Този вид компютри трябва задължително
да имат клавиатура, настояват потребители. Каквото и да е определението, таблетите вече съществуват и завладяват пазара
с голяма скорост, така че сме направили
за вас един сравнителен тест на 35 модела
точно такива устройства.

Батерията ли? Тя също е едно от големите
предимства. Часовете активна работа на
устройството според модела варират от 2
до изумителните 10 часа. Това, в комплект
с вградена антена за безжичен интернет и
доста по-малък разход на енергия от лаптопите, прави таблетите предпочитани
устройства напоследък. С развитието на
технологиите тяхната функционалност нараства и дори в момента на пазара има модели, които напълно могат да заместят вашия стар, голям, тежък и неудобен лаптоп.
Само безжична мрежова връзка ли може
да използва таблетът? Естествено, че не.
Тенденцията при тези устройства е все повече да се налага таблетът с вграден теле-

Таблет, лаптоп или нотбук?

Вид устройство

Най-голямото преимущество на таблетите е това, че повечето от тях тежат помалко от 1 кг. Някои са по-тънки от един
сантиметър, което прави пренасянето и
използването им изключително удобно и
лесно. От друга страна, част от моделите се
продават на цени, на които няма да можете
да си намерите подходящ за работа лаптоп.

фон, който може да използва и 3G мрежата
на вашия мобилен оператор – нещо, което
вашият лаптоп трудно би могъл да направи. Хубавото при тези устройства е, че не
е нужно да използвате тъч скрийна им, ако
това на моменти ви се струва неудобно. Към
тях могат да се свързват жични и безжични
мишки и клавиатури. Това улеснява значително работата с определени програми
и писането на самото устройство. Качеството на изображение на дисплеите също е
много добро. Вграждането на иновативни
технологии на дисплеи и 3D енджини тласка видео технологията към висоти, които са
изумителни. Като прибавим и изключително лесните и удобни за работа тъч дисплеи,
продължава на стр. 20

Предимства

Недостатъци

Таблет

+ по-леки и лесни за пренасяне
+ по-издръжлива батерия (до 10 часа)

- повечето не разполагат с USB
порт
- неудобна клавиатура

Нетбук

+
+
+
+

- по-слаба батерия (5-7 часа)
- не може да поддържа големи
игри или програми

Лаптоп

+ по-удобна клавиатура и голям екран
+ голяма производителност – поддържа големи
електронни игри или програми

позната операционна среда (най-често Уиндоус)
можете да инсталирате програми
разполага с клавиатура
позволява ползване на флаш памет

- по-слаба батерия (4-5 часа)

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Пишат ли, пишат

Етикети на хранителни
продукти и един пропуснат шанс

Пушено е
Можете ли да отговорите на
една гатанка? От едната му
страна пише, че е сирене, а от
другата, че е кашкавал. Що е
то? Трудно е да се досетите от
външния вид на продукта, а
етикетът е категоричен само за
едно – че е пушено. Но какво е
пушено? Да не е нещо с омайващи съставки по време на етикетирането?

Милионер с десетки левове
Жалко, че играта „Стани милионер” свърши, а депутатите приеха промени в Закона за електронната търговия,
с които забраниха да се изпращат непоискани есемеси за
участие в игри. Оказа се, че в „Активни потребители” сме
пропуснали последната си съдбовна и същевременно ексцентрична по своя замисъл възможност - да станем милионери с печалба от 10 000, 15 000 и 50 000. Язък!

Три срока на годност
Когато преди време се натъкнахме на
тази луканка с три срока на годност,
предложихме на управителя на магазина, щом изтече и третият срок, вместо
да си играят да го удължават за четвърти път, направо да напишат „Срок на
годност: вечно” и да се приключва.

www.aktivnipotrebiteli.bg
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Опасни стоки
Вид на стоката

Играчки
Описание на продукта

Комплект „Music World”, който
се състои от седем играчки (две
дрънкалки с формата на маракаси,
свирка, саксофон, друг музикален
инструмент, дрънкалка с прикачени топчета и кастанети), изработени от твърда пластмаса. Марка
„ShanLi Toys”, модел Nо. 899E

Опасност/естество на риска:

Конструкцията на играчките води
до сериозен риск от физическо нараняване на деца под 36 месеца,
който е породен от наличието на
елементи с по-голяма от допустимата дължина.

Страна на произход
Китай

Предприети действия

Дистрибутор

Играчките са изтеглени от търговската
мрежа и продажбата им е забранена.

ЕТ „Людмила Попангелова”,
гр. Сандански

Вид на стоката

Електрическо
одеало
Описание на продукта

Електрическо одеало,
марка НОВАЛЛАЙН, модел 2008

НОВАЛЛАЙН ООД, гр. Пловдив.

са подложени на опън и усукване.
Електрическото одеало е с гъвкав
шнур, изолиран само с основна изолация и при опън е възможен достъп до части под напрежение, което
създава опасност от поражение от
електрически ток.

Опасност/естество на риска:

Предприети действия

Страна на произход
България

Производител

Закрепването на захранващия шнур Издадена е Заповед за забрана за
към управляващото устройство е разпространението и за изтегляне от
такова, че проводниците могат да пазара на опасния продукт.

Актуален списък с всички опасни стоки, забранени за реализация на българския
пазар, може да бъде намерен в интернет страницата на Комисията за защита
на потребителите на адрес: http://bit.ly/coNXN9 и в страницата на Държавна
агенция по метрологичен и технически надзор на адрес http://bit.ly/cTkGe0

www.aktivnipotrebiteli.bg
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В следващия брой четете:

Тест на дигитални
фоторамки

Вместо прашасалите стари албуми сега можем да
запазим и разглеждаме всичките си спомени в едно
малко дигитално устройство. Кои модели са найнадеждни и лесни за боравене ще научите от нашия
сравнителен тест

Тест на тоалетна хартия

От нашия тест ще научите каква е цената на метър хартия и
има ли разлика между обявеата на етикета и измерена от нас
дължина на хартията. Ще сравним данните с резултатите от
предходния ни тест от 2010 г., за да видим кои производители
продължават да ни подвеждат.

Сайтове за колективно
пазаруване
Каква изгода можем да имаме от тях?
Има ли рискове и как да ги избегнем?

ул. Врабча 26, София 1504
тел. 989 01 06, bnap@bnap.org
www.aktivnipotrebiteli.bg

Активни потребители не публикувва
търговски реклами. То се издържа
само от вас. Купувайки списанието,
вие поддържате независимостта му
от интересите на търговците!

Библио.бг - платформа за електронни книги и
списания
Чети каквото обичаш!

www.biblio.bg

