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Prezenty technologiczne na pierwszą komunię. Tegoroczne trendy

Rozpoczynający się sezon komunijny to okres intensywnych poszukiwań najbardziej odpowiednich dla dzieci
podarunków. Od wielu lat w rankingach popularności upominków najwyższe miejsca zajmują urządzenia
elektroniczne. MediaMarkt podpowiada, jakie trendy dominują w tym roku.

Elektronika towarzyszy dzieciom od najmłodszych lat, dostarczając rozrywki, lecz również wspierając intelektualny
rozwój oraz realizację pasji. Kilkulatkowie często przewyższają swoich dziadków czy rodziców znajomością
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego dla wielu osób wybór komunijnego prezentu elektronicznego jest
trudnym zadaniem. Dodatkowo, postęp technologiczny sprawia, że nie jest łatwo być „na bieżąco” ze wszystkimi
nowościami. Warto więc zapoznać się z tegorocznymi prezentowymi trendami, co z pewnością ułatwi podjęcie
decyzji.
- Sprzęt elektroniczny to dobry pomysł na wyjątkowy prezent – mówi Ireneusz Zygmunt, Dyrektor Działu Zakupu
sieci MediaMarkt – Wybór jest ogromny, a producenci profilują ofertę również z myślą o dzieciach w wieku
szkolnym. Wiele urządzeń może w równym stopniu spełniać funkcję edukacyjną i rozrywkową. Dodatkowo
znajdziemy szeroki wybór produktów zachęcających dzieci do aktywności fizycznej.
Laptopy, tablety, smartfony – niezmiennie popularne od lat
Listę najbardziej popularnych prezentów otwierają komputery i tablety. To urządzenia wielozadaniowe, które w idealny
sposób mogą połączyć funkcje nauki z zabawą i rozrywką. Dostępne są w niezwykle szerokim wyborze, również jeśli
chodzi o ceny. Już poniżej 1 000 zł można kupić laptop Kiano SlimNote 15.6 HD – uniwersalne urządzenie stworzone
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z myślą o wykonywaniu codziennych zadań, używania programów edukacyjnych czy prostych gier internetowych.
Ciekawą propozycją jest również komputer przenośny HP 250 G6. Bardziej zaawansowany jest notebook Pavilion
x360, wyposażony w zawias 360°, który umożliwia przekształcenie z komputera przenośnego do podstawy i tabletu. Z
kolei laptop Lenovo Legion Y520 idealnie sprawdzi się w grach, dostarczając wyjątkowej rozrywki. W ofercie tabletów
warto zwrócić uwagę na Samsung Galaxy Tab E T560 oraz najnowszy tablet Apple iPad 9,7’’.
Wiele dzieci otrzymuje na komunię pierwszy smartfon. Wielkim hitem zakupowym są zwłaszcza iPhony. Dobrą
propozycją jest poręczny iPhone SE z 4-calowym wyświetlaczem i 12-megapikselową kamerą.
Większość z nas pamięta z dzieciństwa, że zegarek był klasycznym prezentem komunijnym. Po latach wraca w
zupełnie innej odsłonie. Dużym zainteresowaniem cieszą się smartwatche, inteligentne zegarki, które sterują
wybranymi funkcjami smartfona oraz zegarki sportowe, które wspomagają aktywność fizyczną i monitorują czynności
życiowe (np. pulsometr, krokomierz). W szerokiej ofercie MediaMarkt można znaleźć wiele modeli odpowiednich dla
młodych użytkowników – np. Garmin Vivoactive3 z zainstalowanymi fabrycznie 15 aktywnościami sportowymi.
Dzięki monitorowaniu ruchu może być skuteczną zachętą do aktywności fizycznej.
Dla małych graczy
Niesłabnącą popularnością cieszą się konsole. Fanów Pokemonów z pewnością ucieszy konsola Nintendo New
Nintendo 2DS XL Poke Ball Edition z grą Pokemon Ultra Moon. Z kolei do konsoli Nintendo Switch dołączone są gry
Mario Kart 8 Deluxe oraz The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Już 27 kwietnia nastąpi premiera dwóch ciekawych
zestawów do tej konsoli: Nintendo Labo Robot Kit oraz Nintendo Labo Variety Kit.
Drony, kamery i aparaty
Ta kategoria od kilku lat utrzymuje mocną pozycję na liście popularnych prezentów komunijnych. Zdalnie sterowane
bezzałogowe statki latające filmują otoczenie z lotu ptaka, stanowiąc niezwykle ekscytującą formę zabawy. Z
pewnością ważnymi atrybutami urządzenia będą małe gabaryty i łatwość prowadzenia, co spełnia między innymi dron
DJI Ryze Tello oraz YUNEEC Breeze 4K Selfie. Rozwijaniu filmowej pasji doskonale służą kamery – aktywnych
najmłodszych ucieszą zwłaszcza modele sportowe ze stabilizacją obrazu i wodoodporne (dostępne między innymi w
ofercie Go Pro). Choć przy wykonywaniu zdjęć coraz częściej korzystamy ze smartfonów, to zakup na prezent aparatu
fotograficznego jest nadal dobrym pomysłem. To właśnie aparat może zainspirować najmłodszych do odkrycia uroków
fotografowania. Wysoką precyzję zapewni aparat Sony DSC-HX60, z 30-krotnym zoomem.
Sposób na aktywność
Elektryczne deskorolki zdążyły już podbić serca najmłodszych użytkowników i stają się urządzeniami powszechnego
użytku. To znakomity sposób na bezpieczne i sprawne przemieszczanie się, a jednocześnie wielka frajda. W
MediaMarkt dostępne są między innymi urządzenia marki SKYMASTER Wheels Dual System z zaawansowaną
technologią automatycznego balansowania oraz funkcją Asystenta Startu, dzięki której nauka jazdy będzie łatwiejsza
do opanowania.
Oryginalne pomysły
Wśród równie ciekawych propozycji na komunijny prezent są różne rodzaje głośników oraz słuchawek. Nowoczesne,
wodoodporne i wytrzymałe głośniki przenośne zapewnią doskonałą jakość dźwięku w każdych warunkach – również
podczas zabawy na świeżym powietrzu. Warto zwrócić uwagę na modele marki JBL (np. Flip 4, Charge 3 czy
Xtreme). Do odtwarzania muzyki w domu doskonałym wyborem będą systemy Power Audio z funkcją efektownego
podświetlenia, zsynchronizowanego z rytmem muzyki – ta funkcja jest dostępna n.p. w głośnikach LG FH6 oraz Sony
MHC-V41D. Dobrym prezentem z kategorii audio będą też słuchawki JBL JR 300, które zostały zaprojektowane
specjalnie dla dzieci i wyróżniają się ograniczeniem głośności odtwarzania.
Tegorocznym hitem może jednak okazać się Photon – pierwszy na świecie robot, który rozwija się razem z dzieckiem.
Poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację mobilną na tablety i smartphony dzieci pomagają mu nauczyć swojego
robota wszystkiego od podstaw – kierunków, reagowania na bodźce, interakcji z otoczeniem. Photon idealnie łączy
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naukę z zabawą, pomagając w stawianiu pierwszych kroków w świecie nowych technologii. W prosty sposób uczy
podstaw programowania, zasad działania sensorów czy algorytmiki.
Przed dokonaniem wyboru idealnego podarunku, który będzie spełnieniem marzeń dziecka, warto skorzystać z
pomocy fachowych doradców w sklepach MediaMarkt. Przeszkolony personel zaprezentuje poszczególne funkcje
urządzeń i przedstawi propozycje prezentu dopasowanego do potrzeb i budżetu. W MediaMarkt można również
skorzystać z programów ratalnych i wielu innych usług, na przykład wykupić przedłużoną gwarancję na sprzęt.
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