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NOKIA 6030
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Nokia 6030 е dual-band телефон
кој поддржува GSM900 и GSM1800
мрежа. Димензиите на овој модел
се 104x44x18mm и со тежина од 90
грама. На екранот можат да бидат
прикажани до 65.536 бои и резолуција 128x128 пискели. Според
податоците на компанијата Nokia
модел 6030 ќе може да работи и до
12 дена во мирување, односно до 3
часа ако се користи за разговор.
Според стандарните можности, треба да се напомне дека овој модел
поддржува размена на MMS пораки, може да се слуша FM радио и на
вграден HTML пребарувач. Овој модел е дополнение на другите сегменти на Nokia апаратите, каде
што конкуренцијата е и нај силна.
Се очекува овој телефон да се
појави на светскиот пазар есенва,
така што најверојатно и кај нас ќе
се најде брзо.

Ова е име кое предизвикува стравопочитување во светот
на гејмерите и кое секогаш нудело нешто посебно за корис-

ASETEK VAPOCHILL XE II
Asetek не е треба дополнително да се претставува. Досега
сите сфатиле дека тие се целосно екстремни и дека нивна
примарна цел се ладењата за екстремен overclocking. Кај
овие куќишта ситуацијата ни малку не е различна. Станува
збор за квалитетно куќиште со претходно вградено компресорско ладење. Куќиштето и ладењето се компaтабилни со сите сокети кои
во моментот се користат, без
разлика дали се работи за
AMD или Intel конфигурација.
Ладењето е одлично, а особено радува поврзувањето
преку USB портот, кое не се
сведува само на следење на
работата, туку и на контрола
на животно важните функции.
Секако, за јачината на
звукот кој го произведува не
може да се зборува бидејќи
VapoChill е наменет за работење со екстремен overclocking, така што покрај него
тешко може да се заспие. Неговата цена е околу 700 американски долари.

ниците со подлабок џеб. Овој пренослив монструм во својата
"утроба" крие компоненти со кои не би се посрамиле повеќето десктоп сметачи. Процесорот е во Интелова верзија и
работи на 3.6GHz, а 1GB RAM DDR II (533MHz) го прави идеален партнер во извршувањето на сите можни операции.
Хард дискот е 120GB, кои го сочинуваат два диска во RAID 0
полот, подготвени за прифаќање на модерните игри. Сликата
на 17 - инчниот widescreen монитор ја дава nVidia 6800 Go
графичка картичка. Оптиката се базира на combo 8x DVD R/
RW+CD опционална можност за уште еден оптички погон, за
секој случај. Приказната за него е заокружена со големиот
број приклучоци: од 7 in 1 memory card reader, FW, USB и
аудио/видеоприклучоци, па до wireless и Bluetooth мрежа.
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