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FUJITSU SIEMENS COMPUTERS AMILO A7640

Елегантен дизајн, тенко куќиште, со сјајно сребрена боја, 
црна тастатура и слим екран со 15 инчи, го создаваат Amilo 
A7640 Fujitsu Siemens лап топ. Неговата специфичност е во 
тоа што под ори ги налниот дизајн се кријат две можни верзии 

- со Athlon 64 и Sempron про цесор од произ во дителот AMD. 
Карак те рис тики на ова еле гантно чудо е тежината помала од 
3 килограми, со   на појување на бате ријата од 3 часа, без упо-
треба на напо јувач и интегрирана опција за безжично по-
врзување во мрежа. Но, да не заборавиме и на вградениот 
ДВД читач со Dual Double Layer стандард и приклучок за 4 
различни типа флеш картички. 
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Несомнено, Интернет ни го претставува начинот како за 
релативно кратко време да се пронајде содржината на било 
кој степен на сериозност и употребна вредност. На оваа 
адреса може да се пронајде колекција фотографии со 
часовници, и тоа не било какви. За сите 1.440 минути, колку 
што има во денот, испратена е по една атрактивна фото гра-

фија, која ав то мат ски 
се менува со малку 
позабрзано темпо. 
Фотографиите кои се 
прикажуваат и нив-
ната содржина им го 
доловуваат на посе-
тителите енту зија з-
мот на луѓето како сè 
го прикажуваат вре-
мето во одредена ми-
нута. Уживајте во за-
бавата.

BLUETOOTH КОМУНИКАЦИЈА

Еве го и долгоочекуваниот нов производ изработен од 
Motorola Bluetooth и компанијата за зимска спортска опрема 
Burton.

Тој претставува вгра-
ден Bluetooth апарат за 
мобилни телефони, ин те-
гриран во заштитна и 
зимс ка капа, што ви го 
олеснува комуни цира ње-
то при релаксацијата во 
спортувањето. Во момен-
тов тие работат и на пла си-
рањето нов производ на 
пазарот (Bluetooth јак на).

CREATIVE LABS SOUND BLASTER AUDIGY 2 NX

Последниве неколку години, преносливите компјутери ја 
презедоа улогата на големите домашни PC-a, особено околу 
десктоп решенијата, кои сами ги нудат. Иако сите делови во 
внатрешноста функционираат беспрекорно поради нивната 
компатибилност, графичкиот и звучниот дел сè уште се теми 
за дискусија. Репродукцијата на звукот на надворешни по-
јачала и звучници е ре ше ние, но има многу низок квалитет. 
Creative Labs Sound Bla-
ster Audigy 2 NX е добар 
пример за скромен по-
дарок, кој можете да си 
го доз во лите. Во стан-
дардното пакување, ос-
вен поја ча лото, се на о-
ѓаат и дале чински уп-
равувач, со фтвер и при-
клучок USB 1.1 или 2.0. 
Овој произ вод е ком-
патибилен со Microsoft 
апликациите со што е 
лесен за упо треба, а за-
доволството ќе биде го-
лемо со самиот факт дека поддржува Dollby Digital техно-
логија, со што е овозможено гледање на ДВД филмови со 
нивните звучни ефекти.  


