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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Петар ТАГАСИ

НЕСПОРЕДЛИВА БЕЗБЕДНОСТ СО НОВАТА 
СЕ РИЈА НА HP iPAQ 

Неодамна HP ја промовираше својата најнова серија iPAQ 
hx2000 на Pocket PC мо делите, која ово зможува максимален 

пристап, за шти та на по да-
тоци и опти мална ком би-
нација на ка рак терис ти ки-
те, по врза носта и разно-
вид носта. Трите конфигу-
рации нудат можност за из-
бор на по требата за зго ле-
мување на про  дук тивноста 
и по тврда на мобилното 
искуство.

Подобрените без бед нос-
ни карак те рис тики на се-
ријата HP iPAQ hx2000 по-
магаат за заштитување на 
уре дот и на податоците од 
неавторизирано кори с те-
ње. Со скени рање на от пе-
ча ток од прст (fi ngerpr int) 
или комби нација на пин и 
отпечаток, корис ни ците го 
прават нивниот при  стап до 
апаратот ав тентичен, спре-
чувајќи го секое неав то ри-

зирано упаѓање. Со заштитните алатки на HP, обезбедени од 
CREDANT технологијата, може да се заштити уредот доколку 
тој е из губен или украден, а енкрипцијата на податоците 
помага во обезбе дува њето доверливост на чувствителните 
податоци.

Севкупната серија на HP iPAQ hx2000 нуди високи пер-
форманси. Процесорот PXA270 на Intel со брзина од 624 
MHz, овозможува брз пристап до информациите и моќност 
која се споредува со еден десктоп PC. Мемо рис киот капа-
цитет со повеќе од 256 MB овозможува широк простор за 
програми и датотеки, а со интегрираната Wi-Fi2 и Bluetooth 
безжична технологија е можно лесно повр зување. Капа-
цитетот може да се зголеми со вметнување мемориски кар-
тички преку двојните слотови. Проекциската пластична об-
вивка го по крива екранот и го заштитува од не чистотии, од 
меха нички и други оште тувања.

SIEMENS SL65

                               На прв поглед, Siemens 
SL65 со својот дизајн  о с           т а      в а 
впе   чаток на "зде белен" теле-

фон. Во него е вграден ино-
вативниот лиз гач ки меха ни-

зам и при от во рањето се 
соочувате со техноло гија 
од највисоко дос тиг ну ва-

ње. Вгра дената VGA ка-
мера има 5x зум, 8 фрејма 

во секунда и ре золуција од 
640x480 пик сели. Ви део камерата овоз-

можува снимање на видео клипови со 65.000 
бои и нај висока резолуција, кои подоцна мо жат да се 

LEXSAR USB 
FLASH

Lexar Media нео дам-
на го претстави својот 
најнов про извод, USB 
fl ash картичка, која е 
наменета за универ-
зална употреба, вле гу-
вајќи во следната гене-
рација на складирање 
податоци и поврзаност. 
Новата USB картичка  е 
базирана на USB А при-
клучокот. Димензиите 
од 12 милиметри широ чина,  4,5 милиметри ви сочина и 31,75 
мили метри должина, не се поголеми од дија мета рот на една 
метална паричка. Цврстата обвивка придонесува за 
поголема издржливост на USB кар тичката, што ја прави 
употреблива и во некои исклу чителни услови.

Најновата USB Flash картичка на Lexar е со нов дизајн за 
разлика од досе гашните слични про изводи. Таа ну ди 
универзална Plag and play ко нективност со сите порено ми-
рани опе ративни системи кои го поддржуваат USB интер-
фејсот. Кар тичката е до стапна во Full-Speed верзија, со капа-
ци тет од 16MB, 36MB и 64MB, како и Hi-Speed USB верзиите 
со капацитет од 64MB, 128MB, 256MB, 512MB и 1GB.

прегледуваат. При тоа, во секое време 
може да се зачуваат по единечни фо-
тографии. 

SL 65 нуди врвна ко нективност, а 
покрај SMS и MMS, овозможено е и ис-
пра ќање E-mail пораки.

Безжичната Java техно логија обез-
бедува широк опсег на достапни ап-
ли кации. Тука се вклучени и бизнис 
опциите со без грешната синхро ни-
зација на организерот. Тој има мно гу 
игри за забава.

Со овој телефон доаѓа и широка 
листа на допол нителна опрема, која 
ќе ви овозможи негово непре чено 
користење во авто мобилот (Car Kit 
Comfort, Car Kit Comfort Upgrade и 
иновативниот plug & play Car Kit Easy 
со вграден држач за телефонот). Раз-
мената на податоците со PC е овоз-
можена со помош на USB Data ка-
белот.


