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МРЕЖНА КОМУНИКАЦИЈА БЕЗ ЖИЦА

Неодамна, фирмата Sparklan на пазарот го пласираше WX-
6800 router нова генерација на безжична мрежна кому-
никација. Неговиот едноставен дизајн има два приклучока, 
од кои едниот е наменет за напојување, а другиот за кла-

сична мрежна врска со глав-
ниот, често серверски, компју-
терски систем. Овој уред со-
сема поддржува IEEE 802.11b 
и 802.11g комуникација, со 
што е остварена компати бил-
ност и со стари безжични ка р-
тички интегрирани во број ни 
преносливи компју терски уре     -
ди. Фреквентниот дофат на 
комуникација се дви жи око лу 
границата од 2.4 GHz, бр зи-
ната на пренос на пода тоци 
од 54 сè до 108Mb во секунда 
во таканаречен тур бо модел, 
што е повеќе од до волно. Не-
говата заштита е со 128-битна 
WEP енкрипција и MAC ад рес-
но филтрирање, со што многу 
мали се можнос тите за не пла-
нирани упади во еден ваков 
систем.

PORTABLE MEDIA PLAYER СО 20GB

Острата конкуренција доведе до воведување нови ди-
мензии на полето на дигитални забави. Како нова ди мен зија 
го претставуваме медија плеерот iPMP со 20Gb.

Овој плеер има квалитетен екран 3.5’’ со 260.000 бои и ка-
пацитет на хард дискот од 20Gb, што во практика значи про-

стор за околу 20 Divx филмови  и 
неколку десетици часови му зика.

Покрај видеозапис, ово зможе-
на е и репродукција на аудио фај-
лови, преглед на фотографии, кал-
кулатор, читање txt фајлови, слу-
шање и снимање од FM радио со 
директно енкодирање во mp3 
фор мат, може да се користи и ка-
ко екстерен хард диск. 

Комуникацијата со компјутерот 
е остварена преку USB 2.0 и s-vid-
eo излез, со кој можете да ги пре-
несете фотографиите на ТВ. Овој 
модел може да се издвои од дру-
гите и со тоа што поседува tou ch 
screen многу сличен на Tablet PC и 
PDA.

Литиумската батерија овозможува 5 часа видео и 10 часа 
аудио репродукција, со што неговата употреблива вредност 
и модерен дизајн не го делат овој производ по целни групи 
туку е општоприфатлив за сите генерации и типови.

NOKIA 6822 

Креиран врз основата 
на моделот Nokia 6820 уред 
за пораки, новиот мо дел 
вклучува дисплеј во боја 
со висока резолуција од 
65К, интегрирана VGA ка-
мера, компатибилен е при 
синхронизација со PC, при 
што не е потребно ин ста-
лирање на мобилниот апа-
рат. Nokia 6822 вклу чува и 
нова верзија на JAVA MIDP 
2.0, со што може да се сим-

нуваат софисти цирани апликации. 
Овој модел е составен од двојна 
тастатура, пет тонасочен џојстик, 
Bluetooth без жична те хно логхија, 
трибандов при емник и дисплеј кој 
ротира за 90 степени кога таста ту-
рата е от ворена. Ме нито е мулти-
функцио нално, SMS пораките се 
до 459 карактери, ин тегрираната 
камера освен фото графирање  ну-
ди и мож ност за сни мање кратки 
видео клипови, има интегрирана 
ме мо рија од 3.5mb, поддржува 
MMS, полифонски ме лодии и др. 
Него вата тежина из несува 100 гра-
ма, а димензиите му се 106х  -
46х21mm.


