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Пишуваат: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

ФИЛМОВИ НА i-Pod ?

Производителот 
Apple се фали со 10 
милиони про даде-
ни примероци од 
музичкиот плеер i-
Pod, и овој огромен 
успех стана мошне 
привлечен за ин-
дустријата за дода-
тоци. Nyko го при-
кажа можеби нај-
интересниот про-
извод movie player, 
со чија помош i-Pod 
стана видеоплеер. 
Уредот има екран 
од 8,75см во ди ја-
гонала, батерии, 
софтвер за репро-
дукција на видео-
материјали. Сепак, 
снимените пода то-

ци ќе мора со помош на специфичен софтвер  да се конвер-
тираат во видеоформатот на Nyko. Овој модел сè уште е про-
тотип, но се очекува во продажба да се појави на почетокот 
на летото.

MOTOROLA A1010

Motorola A1010 најлесно може да се опише како трета 
генерација smartpho ne, кој личи на PDA уред. Комуникаторот 

поддржува WCDMA 2100 MHz мре-
жа, како и GSM900/1800/1900 мре-
жите. Го ле миот TFT екран е со ре зо-
луција 208 x 320 пиксели и е чув-
ствителен на допир. Овој апарат се 
потпира на Symbian OS 7.0 и е за сно-
вен на UIQ 2.1 платформа. Со са мо то 
тоа мобилниот поддржува фун кции, 
кои деловните луѓе многу ќе ги 
ценат, под дршка за VPN, напредни 
PIM функции, ин стант пораки, има 
вграден Opera web пребарувач, кој 
може да се прикаже преку целиот 
екран и Picsel програм за преглед и 
менување  на документи, кои под др-
жуваат Word, Excel, Powerpoint и PDF 
фајлови.

Motorola A1010 има вградена 2 ма-
га пикселна камера, поддржува A-
GPS и Bluetooth. Капацитетот на ин-
терната меморија е 48 MB, мо жете 
да додадете уште најмногу 512 MB 
користејќи TransFlash мемориска 
кар тичка.

256 MB НА ГЛАВА

Популарниот mp3 плеер го натера познатиот про изво-
дител на очила за сонце Oakley на пазарот да ја понуди сво-
јата визија "музика во движење". Овие единствени очила 
доаѓаат со 128 или 256MB меморија (појаките модели доаѓаат 
со плус поларизирани леќи), а освен тоа нудат и одличен 
изглед, па секако не можете да поминете, а да не бидете за-
бележани. Со овој производ на Oakley можете да се повр зете 
со вашиот компјутер и освен да преснимувате mp3 песни, мо-
жете и да копирате некои програми, слики или e-mail, со што 
очилата прет ста ву-
ваат и еден вид пре-
нослив хард диск. 
При чешањето на ле-
вата страна од гла-
вата воедно можете 
да ја регулирате и ја-
чината на гласот, до   -
дека од другата стра-
на може да премотувате на следната песна, во време траење 
од околу шест часа. Сите оние кои не знаат како да потрошат 
поголема сума, овој производ секако ќе им по могне околу 
тоа.

СО PHILIPS МУЗИКАТА Е ВО ВОЗДУХ

Wireless Music Center од Philips го може истото што и Mu-
siccast од Jamaha само многу поповолно. Главниот уред 
WACS700 преведува цедиња во формат mp3 и истите ги 
меморира на 40 Gb вграден хард диск. Според Philips, натаму 
музиката може без-
жично да се пре-
несува преку WLAN 
и предава телот, а 
мо    же да се поврзе 
и со по ста рите уре-
ди од се ријата Stre-
amium. PSS 110 е 
музички плеер, на-
менет за па тувања: 
има вг ра дени звуч-
ници, радио UKW 
и бу дил ник. Како 
аларм за будење можете да изберете една пес на од четирите 
цедеа од mp3 или осумте од форматот WMA. Толку може да 
понуди меморијата од 256 MB. 


