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HI - TECHHI - TECH

PMA 400- ЏЕБЕН АСИСТЕНТ

Џебниот медиа асистент РМА 400 е најновиот производ од 
компанијата ARCHOS и како таков е претставен со оперативен 
систем Linux ,30 GB меморија.

Овој производ овозможува директно снимање од теле-
визија, слушање музика, сурфање на Интернет, за забава во 
секое време поради неговите екстремно мали димензии. 
Новата генерација на ARCHOS мобилните производи ово з-
можуваат користење на мултимедијални апликации и без-
жично поврзување со други уреди. РМА 400 е претставник на 
новите персонални slim компјутери.

МИНИ 20GB МР3 PLAYER.

Gimini XS200 е уште еден претставник на компанијата AR-
CHOS, тоа претставува екстремно мал 20 GB хард - драјв 
базиран на аудио плеер, со конкурентно ниска цена. Овој 

THINK SMALLER

Младите креаторски идеи на компанијата ARCHOS и овој 
пат се претставија со нов револуционерен производ под мо-
тото "THINK SMALLER" (мисли на помали нешта). Тие го пре-
зен   тираат новиот ARCD i-
sk, најмалиот хард диск 
на светот, кој има капа-
цитет од 20GB и зачуду-
вачко мала големина. 
Доколку овој хард диск 
се спореди со флопи дис-
кета, може да се забеле-
жи дека тие имаат при-
ближно иста големина.

Инаку, овој мал хард 
диск е пренослив, а неговата употреба е толку едноставна со 
што тој брзо ќе стане замена за USB мемориските стикови, 
бидејќи тој функционира со компјутерите преку USB слотот, 
со што негова главна карактеристика всушност е брзината 
на внесување на податоците.

лесно ракувачки музички 
плеер е толку мал колку 
што е и најмалиот 4 GB ау-
дио плеер, кој денес е дос-
тапен, а е со димензии (7.6 
x 5.9 x 1.9 см) и тежина од 
120 грама.

Овој мал плеер има тол-
ку голем капацитет што мо-
же да поддржи 300 часа му-
зика или околу 5.000 песни. 
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