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DONYA-ПРЕНОСЛИВ CD/DVD ПЛЕЕР

Сигурно никогаш не сте слушнале за кинеската компанија 
Evergreen.

Новиот производ кој потекнува од нив е CD и DVD пре-
нослив плеер со име Donya PDVD DN-805WOL.

Можеби овој производ е единствен од тој тип на пазарот, 

може да репродуцира повеќе формати и воедно овозможува 
голема за ба ва. Во пакет со плеерот ќе добиете и A/V кабел за 
негово по врзување со телевизор или со друг надворешен 
елемент за репродукција. На уредот не се наоѓа екранот туку 
тој е сместен на далечинскиот управувач, кој со кабел е по-
врзан со плеерот.

Интересно е да се напомне дека тежината на овој плеер е 
околу 200 грама без батерии, а неговите димензии се 139 
х149 х 20 см.

Напојувањето е со литиумска батерија која овозможува 8 
часа аудио и 1 час видеопродукција, а таа е единствен не до-
статок на ова мало чудо.

Моментно овој производ веќе е застапен на пазарот, по 
цена од околу 100 долари.

ТЕЛЕФОНИРАЊЕ АЛА HP

Во септември 2002 го-
дина на пазарот се појави 
мобилниот телефон на ком   -
панијата SonyEricsson P800, 
прв уред кој покрај ос нов-
ните функции слу жеше и 
како PDA уред.

Подоцна, компанијата 
HP го пласираше и својот 
производ PocketPC теле-
фон, кој содржи мобилен 
телефон и PDA уред ба зи-
ран на оперативниот си с-
тем Windows Mobile на ком   -
панијата Microsoft.

По многуте одложу ва-
ња, менување на изгледот 
и развојниот проект, овој 
уред многу повеќе нуди 
од сите други модели така 
што го рангираме како бр-

ТАСТАТУРА КОЈА ЧУВСТВУВА ДОПИР

Тастатурите кои имаат сè повеќе копчиња стануваат сè по-
атрактивни за корисниците. Незамисливо е да се купи добар 
компјутер, а за возврат да не се  земе добра тастатура, всуш-
ност и глувче.

Ви претставуваме еден поинаков начин за решавање на 
ва  шите многубројните прашања околу недостатоците на тас-
татурите.

На оваа тастатура, која е слична на логитечовите модели, 
се поставени многу копчиња за отворање на програмски ап-

ликации, корисна е по ра-
ди двојното користење на 
речиси сите тастери со 
употреба на копчето F-
Lock, со што тастерите F2 
и F3 добиваат улога на un-
do и redo.

Овој, како и другите 
модели, ги содржи сите 
по требни мултиме дијал-
ни функции, а фактот кој 

ја прави посебна тастатурата е тоа што Microsoft со неа по-
дарува и безжичен оптички глушец, кој е базиран на Tilt тех-
нологија, со којшто се овозможува лесно и ефикасно шетање 
по страниците.

Во левиот дел е поставен сен-
зор за читање отисоци од прсти, 
кој е биометрички и ги помни си-
те прсти од човечката рака кои 
се регистрирале.

Оваа задача е овозможена со 
софтверот кој го добивате на CD 
за инсталирање на овој комплет. 
Уживањето во новиот компјутер 
ќе биде поголемо ако го имате и 
овој мултимедијален комплет.

ој 1 во овој дел од ин дус тријата за комбинирани уреди.
Има можност за до гра дување на постоечката ме морија, 

многу е практичен и забавен во поглед на не говите мож нос-
ти, така што без двоумење можете да добиете повеќе фун к-
ции во еден апарат.


