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МАЛ ЏИН - IWILL XP4-G

Првиот мини компјутер кој е пласиран од страна на ком-
панијата Iwill ја носеше ознаката XP4 и беше наменет за 
средната класа корисници кои сакале мало габаритно реше-
ние за нивните потреби.

Новиот модел XP4-G е со мали 
димензии - 160x190x270 мили-
метри.

Матичната плоча е со Интел 
чипсет 845GE наменета за Penti-
um 4 процесор, а со брзина до 
3.0GHz. Оваа плоча може да се 
догради до 1Gb RAM меморија, 
содржи AGP слот за доградување  
графичка картичка.

Има интегрирана звучна карта 
со AC97 аудио кодекс, со што ви е овозможено и шестканално 
ау дио. На предниот дел од мини куќиштето се поставени при-
клучоци за микрофон и звучници, 2 USB приклучока, додека 
на задниот дел се наоѓаат сите стандардни при клу чоци кои 
ги има и на ос танатите PC-а.

Сите тестови кои се на-
правени над овој тип кон-
фигурација се покажаа ка-
ко многу успешни, така што 
доколку сте ограничени со 
простор дома или во ва ша-
та канцеларија, овој "мал 
џин" ќе ви заврши голема 
работа.

ЛОКАЛНО ПРЕБАРУВАЊЕ

Пребарувачите Google и Yahoo најавуваат т.н. локално 
пребарување. На тој начин би се овозможило побрзо на оѓа-
ње на барани информации во определени градови, региони 
или помали држави.

Оваа година новитет ќе биде опцијата - пребарување ви-
деозаписи. Yahoo тукушто ја претстави англиската пре д вер-
зија, додека на Blinkx веќе можете да "њушкате" по 15 те ле-
визиски канали. Google и Microsoft наскоро планираат да 
воведат ваков вид можност за пребарување.

 
ДОАЃА MSN ПРЕБАРУВАЧ

Во првата половина од оваа година во целосна верзија 
треба да се појават MSN пребарувачот и MSN Toolbar Suite. 
Засега овие програми можат да се најдат само во пред-
верзија. Со нова верзија ќе се појави и Mesenger од MSN и 
AOL. Новитет кај AOL за годинава ќе биде и Интернет - те-
лефонијата (VoIP).

LOGITECH MX 900 BLUETOOTH OPTICAL MOUSE

На компанијата Logitech не и беше потребно многу време 
за да го извади новиот модел оптичко глувче, кое во однос 
на останатите модели е подобро во поглед на перформансите, 
а сепак работи и на безжична технологија Bluetooth. Про-
изведувачот ви подарува и адаптер за безжично функ ци-
онирање на глувчето и негово полнење, како и батерии 
NiMh, CD со софтвер и неверојатна гаранција од 5 години.

За ова глувче слободно може да се каже дека ќе фун кци-
онира беспрекорно на сите компјутери заради компа ти-

билниот софтвер, кој 
го содржи и кој е при-
лагодлив на но вите 
вер зии на Microsof 
Win dows 2000 и XP.

Производот е со 
перфектен дизајн и 
анатомски е при ла год-
лив на сечија дланка. 
На него се наоѓаат и 
неколку копчиња кои  
ово зможуваат лес на и 
ефикасна работа со по-
големата палета прог-
рами кои мо мен т но се 
актуелни.


