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CANON FAX L2000

Сè во едно и едно за сè - така на најдобар начин се опи шу ва 
мултифункционалниот уред, кој во себе обединува многу по-
веќе од основните операции, покрај скенирање, печатење и 
факс размени. И покрај големата конкуренција, компанијата 
Canon се погрижи да остане на врвот на пазарот. Откако ќе 

ослободите простор и ква ли-
тет на енергетска мре жа, со ог-
лед на тоа дека овој уред може 
да потроши стру ја и до 1KW i 
прописно да го инсталирате, 
би    дете убедени дека един стве-
но што ви ос танува е да ја до-
полнувате ка сетата со капа ци-
тет од 500 листа и по 5.000 ис-
печатени листа да го замените 
тонерот кој во овој Canon модел 
е од типот FX-7. Квалитетот на 
ске нирање на Fax L2000 има ре-
золуција од 600, додека ква ли-
тетот на ласерско печа тење е 
многу висок, дури 1200dpi. Бр-
зи ната на печа тење изнесува до 
18 копии во минута, брзината 
на скенирање е 1.2 секунди и 

содржи од 32 до 64 mb внат реш на меморија. Можно е и мрежно 
поврзување од сите типови, со што овој модел ги извршува сите 
потребни функции за деловно ра ботење.

ЧИТАЧ ЗА ПРСТИ

Многумина деловни луѓе имаат проб-
лем со помнењето ло зинки и разни шифри, 
кои ги користат за заштита и за пристап до 
нивните податоци.Microsoft го реши овој 
проб лем така што во своите ком по ненти, 
како што се тас та ту рата или глувчето, 
смести уред кој прет    ставува читач на от-
печатокот од прс тот. На овој начин клиен-
тите ќе бидат рас товарени од многуте ин-
формации кои тре ба да ги пом нат, со што и 
работата добива динамичка димензија. Со 
софтверот кој се нуди многу брзо се вле-
гува во базите на податоци, а и неговото 
користење е многу едноставно. 

Овој производ е адап    тиран на сите Mi-

crosoft апликации, со 
што не говата употре-
ба е масивна и на сите 
по лиња.Овој тип заш-
тита не се препора чу-
ва за датотеки од стро-
го до верлив тип, ток       -
му кај нив е подобра 
упо тре бата на лозин-
ка, пре  порачуваат екс-
пер ти те.

ПОВЕЌЕ ОД MP3 PLAYER

Преносливите ме мо ри ски 
уреди сосема ги заме нија ста-
рите добро поз на ти дис кети, 
со што и сами те ние како ко-
рисници др жи ме чекор со тех-
ноло ги јата. Барањата заед но со 
прак тич носта се един стве ното 
мото на источниот свет, па за-

тоа и сите технички решенија се многу прифатени од страна на 
корисниците. Овој пат Mercury се пофали со своите мали ми-
леници, кои содржат меморија од 128mb и имаат опција за слу-
шање ра дио. Доколку меморискиот капацитет не е исполнет, 
тогаш на него можете да снимите и радиопренос, со што не-
говите мож ности доаѓаат до израз. Застапени се два модела и 
тоа IXA 321i кој е послаб и личи на класичен USB мемориски 
стик, совршен е во поглед на мултимедијалните способности 
(MP3 и Windows Media Audio) апликации и има пет начини на 
поде сување на звукот во различен стил: Classic, Rock, POP, Nor-
mal i Live.

Полуксузниот модел IXA 520i сос тавен е 
од два сегмента. Во едниот дел е сместена 
мемориската кар тичка од 128mb инте гри-
рана мемо рија, а на другиот дел се наоѓаат 
командите за управување. По се дува ква ли-
тетен FM тјунер со што може да се пофали 
во однос на другите модели.

WEB КАМЕРИ ИЛИ НЕШТО      
ПОВЕЌЕ?

Иако дигиталните фотоапарати 
се во тренд, WEB камерите сè повеќе 
доаѓаат до израз кај информатичката 
технологија. Производителите поч-
наа да вложуваат повеќе во овие ми-
нијатурни уреди, со оглед на нив ни-
те досегашни карактеристики. Тие 

ве    ќе содржат поквалитетни вградени леќи, совршен дизајн и 
прифатлива цена.

Компанијата Logitech многу ги усоврши своите производи во 
поглед на оптичкиот дел, со што резолуцијата на сликата из-
несува 640x480 пиксели, овозможено е автоматско сле дење на 
видливите објекти и најважното - зголемена е on-line брзината, 
со што е овозможено поефикасно користење на камерата на 
Интернет, поседува автоматски зум, а при ав томатско фо то-
графирање се штелува фотографијата, нејзи ната острина и до-
зата на осветленост.


