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Rating:
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1 voturi
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Emilia Popescu: „Dacă există
o singură fiinţă pe lumea asta
cu care poţi comunica, atunci
viaţa merită să fie trăită”

Pasionaţii de tehnologie pot testa la sfârşitul acestei săptămâni
la 4Tuning Days 2010, ce are loc la Romexpo, aplicaţia Viper
Smart Start, cu ajutorul căreia oricine care are în dotare un
iPhone sau iPod poate porni maşina de oriunde prin apăsarea
unui singur buton, cu o rază de acţiune nelimitată.
Astfel, dacă maşina este parcată
acolo unde există semnal la telefon,
Smart Start poate porni motorul,
încălzeşte şi dezgheaţă geamurile
pe timp de iarnă, sau poate activa
aerul condiţionat pe timp de vară.
Cei care au deja un iPhone trebuie
să intre pe site-ul App Store şi să
descarce gratuit aplicaţia, asta în
cazul în care posesorul maşinii are deja un sistem de securitate Viper cu
pornirea motorului din telecomandă. Cei care nu au un astfel de sistem au
nevoie de un pachet complet care se vinde separat. Modulul va fi
disponibil în România începând cu 1 aprilie la preţul de 299 de dolari fără
TVA în magazinele Falcon Electronics, dar până atunci poate fi testat pe o
maşină demo în perioada 13-14 la Romexpo.
Aplicaţia a câştigat premiul Cea mai bună inovaţie la CES 2010 şi poate
comanda maşinii încuierea şi descuierea ei, pornirea motorului şi
deschiderea portbagajului sau găsirea maşinii în parcare.
Publicitate

Azi - 16:21 0 comentarii

De curând, Emilia Popescu a fost
nominalizată la Premiile UNITER la
categoria Cea mai bună actriţă în rol
secundar, pentru rolul Alla Vadimovna
din spectacolul "Casa Zoicăi”, un
spectacol care vorbeşte despre
comunism.
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Familiile Cantacuzino şi
Brâncoveanu, către Boc şi
Băsescu
10 Mar 2010 5 comentarii

Cele două familii istorice ale României
au adresat o scrisoare preşedintelui
României, prim-ministrului şi ministrului
Justiţiei pentru a semnala tergiversarea
unei operaţiuni de restituire a unui teren
aflat în centrul Bucureştilor.

Pentru conectarea instant la internet

0.00 EUR
vezi detalii
ULTIMA ORA
În plus, aplicaţia poate fi folosită şi cu majoritatea telefoanelor
BlackBerry.

România a dorit un miliard de
euro, iar investitorii au vrut
să-i dea cinci
Azi - 17:34 Dan Odagiu | 0 comentarii

Vrei un apartament finalizat in nordul Capitalei? Clasa energetica
A. 900 hectare de padure la fereastra. Aer curat ca la munte.De la
60.610 euro cu TVA inclus.

Emisiunea de eurobonduri a României a
fost subscrisă în trei ore.

Cât costă să-ţi porneşti maşina

Farrah Fawcett, exclusă
intenţionat din categoria „in
memoriam”
Azi - 09:27 0 comentarii

Actriţa Farrah Fawcett, cunoscută din
seria „Charlie's Angels”, a fost în mod
intenţionat exclusă din categoria „in
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memoriam”, recunosc organizatorii
premiilor Oscar.

Pasionaţii de tehnologie pot testa la
sfârşitul acestei săptămâni la 4Tuning
Days 2010, ce are loc la Romexpo,
aplicaţia Viper Smart Start, cu ajutorul
căreia oricine care are în dotare un
iPhone sau iPod poate porni maşina de
oriunde prin apăsarea unui singur buton,
cu o rază de acţiune nelimitată.

Păunescu, Duvăz, Surdu,
Vasilescu, Ştireanu, Bejinariu,
Athanasiu - şefi de
departamente la PSD
Azi - 17:19 Cristian Oprea | 0 comentarii

Comitetul Executiv Naţional al PSD a
aprobat, joi, constituirea a 31 de
departamente ale partidului, Adrian
Păunescu, Bogdan Niculescu Duvăz,
Nicuşor Constantinescu, Victor Surdu,
Olguţa Vasilescu, Ion Vasile, Octavian
Ştireanu fiind printre cei care vor conduce
aceste departamente.

Festivalul rock Sonisphere:
Metallica, Megadeth şi
Rammstein
Azi - 12:12 0 comentarii

Festivalul rock Sonisphere va avea loc în
Capitală, între 25 şi 27 iunie, iar printre
trupele confirmate se numără şapte
mari nume rock: Manowar, Metallica,
Slayer, Megadeth, Anthrax, Rammstein
şi Alice in Chains.
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Azi - 17:06 Cristian Oprea | 0 comentarii
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Pentru a comenta acest articol va puteti loga aici.
Daca nu aveti cont va puteti inregistra aici.
Întrucât dorim ca site-ul cotidianul.ro să rămână un spaţiu al al discuţiilor
civilizate, îi invităm pe cei care postează comentarii la articole să respecte
următoarele reguli:

Este o replică a cutremurului din 27
februarie, care a avut o magnitudine de
aproape 9 grade pe scara Richter.A fost
emisă o alertă de tsnunami.

Marko Bela va cere
declasificarea documentelor
privind evenimentele de la
Târgu-Mureş
Azi - 17:03 | 0 comentarii

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a
declarat că, în zilele de 19-20 martie
1990, în Târgu-Mureş a existat un conflict
sângeros între cele două comunităţi,
română şi maghiară, "nu în mod spontan,
ci la instigarea unora".

Parisul şi lumea lui Ivan cel
Groaznic
Azi - 16:46 0 comentarii

2010 este Anul Franţa-Rusia. O serie de
manifestări culturale, menite să
prilejuiască cunoaşterea istoriei Rusiei,
se vor desfăşura de-a lungul acestui an
la Paris.
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Djuvara, omorât de un senator PDL. În
direct la Realitatea TV, într-o declaraţie
De Paşte, românii pot rămâne fără
banii de pe card
Paula Seling & Ovi Martin merg la
Oslo
România are viaţă grea în semifinala II
Drepturile de autor i-au adus unui
bucureştean 23,6 milioane euro în 2008
Noul bilanţ în Chile: 708 morţi şi
pagube materiale de 30 de miliarde de
euro

Păpuşile negre Barbie,
discriminate la Wal-Mart
Azi - 13:52 1 comentarii

Scandal în lumea supermarketurilor:
Wal-Mart este acuzat de discriminare
pentru că vinde păpuşile negre Barbie la
jumătate de preţ faţă de păpuşile albe.

Nominalizările pentru Premiile Oscar
2010
Benzina a explodat tăcut în buzunarele
românilor
Răzvan Theodorescu a demisionat din
PSD
Dan Diaconescu, la DNA
Gabriel Oprea cere posturi pentru
oameni care nu există

Cineastul Takeshi Kitano,
recompensat cu Ordinul
Artelor şi Literelor
Azi - 10:50 0 comentarii

AZI

MAINE
Un sot in plus / The Accidental
Husband (SUA, Marea Britanie,
2008)

Cineastul japonez Takeshi Kitano a
primit medalia Ordinul Artelor şi
Literelor în grad de Comandor, cea mai
înaltă decoraţie culturală franceză,
informează AFP, citat de Mediafax.
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