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PDA
A PDA az angol personal digital assistant rövidítése, magyarul digitális személyi asszisztens, 
– másként kézi számítógép vagy zsebszámítógép – egy kisméretű mobil eszköz, zsebben 
hordozható számítógép, főleg személyes információk tárolására és feldolgozására szolgál.

TABLET, TÁBLAGÉP
A táblagép vagy tablet PC hordozható számítógép, amelyet leginkább tartalomfogyasz-
tásra fejlesztettek ki. Ezeknek az eszközöknek a legfeltűnőbb jellegzetessége a lapos, 
palatáblára emlékeztető formai kialakítás és méretarányok és ezzel együtt az igen nagy 
kijelző felület, amely az eszköz előlapjának több mint 75%-át is elfoglalhatja.

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐ
A digitális fényképezőgép egy olyan fényképezőgép, amely – a korábbi fi lmelőhívásos tech-
nológiával szemben – az optikai lencserendszer mögött található elektronikus érzékelővel 
(CCD, CMOS) a fényjeleket elektronikus jelekké alakítja. Az elektronikus jeleket ezután 
processzor(ok) segítségével feldolgozzák, és digitális formában, memóriában tárolják.

DIGITÁLIS KAMERA
A digitális fényképezőgéppel egyező technológia, de mozgóképek készítésére alkalmazzák. 
A digitális kamerákon pld. LCD kijelző is található.

GPS NAVIGÁCIÓS ESZKÖZ
Globális helymeghatározó rendszerrel és kijelzővel rendelkező navigációs készülék.

A PontVelem Okos Program a tudatos diákok és iskolák 
programja. A program Okos, mert értékes nyereményekkel
játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre,
a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra.

E-KÜTYÜ GYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN!
A PontVelem programban résztvevő iskolák 2015. már-
cius 1-től az iskolában szelektíven gyűjthető elemek és 
mobiltelefonok mellett az e-kütyüket is gyűjthetik az 
értékes ajándékokért cserébe.

Az e-kütyü gyűjtés során kizárólag az alábbi hulladékokért adható kupon:
PDA, tablet, digitális fényképező, digitális kamera, GPS navigációs eszköz

1 E-KÜTYÜ  = 1 MOBILOS, E-KÜTYÜS KUPON = 200 PONT
Az e-kütyükért járó kupon megegyezik a korábbi mobilos kupon-
nal, tehát a kupon továbbra is adható használt mobilokért illetve 
mostantól az e-kütyü hulladékokért is cserébe. Az e-kütyüket is 
a mobiltelefon gyűjtő dobozban tudja tárolni elszállításig.

GYŰJTSENEK ÉS NYERJENEK! 
Kérjük, népszerűsítse iskolájában az e-kütyü gyűjtést! A tanév végén Ön is Tesco utalványt kap 
a begyűjtött hulladékok után jóváírt és megmaradt pontok értéke alapján!
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