
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 567 / 13.5.2005

HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SONY NW-HD5 

Со димензии колку кредитна 
картичка (89x55x14mm) и те-
жина 125 грама, овој MP3 пле-
ер има 20GB простор за под-
готвување музика и неколку 
интересни функции. Најинте-
ресна е "follow - turn" опцијата, 
која го следи движењето на 
плеерот со сликата на дис пле-
јот, така што секогаш независно 
од положбата на уредот, при-
кажува слика кон корисникот. 
Освен тоа, Sony го опреми и со 
G-сензор за заштита, која спо-
ред нивните тврдења го сп ре-
чува оштетувањето на дискот и 
дури кога ќе се посака уредот 
да се испушти од 1 метар ви-
сочина. Изборот на бои е све-
ден на три - црна, сребрена и 

црвена во алуминиумска изведба, а има со заменлива ба-
терија (до 40 часа работење). Плеерот во целост поддржува 
mp3 формати, па нема потреба за долготрајни конвертирања, 
што беше честа болка кај Sony MP3 плеерите, а е и ком пa-
тибилен со ATRAC3+ стандардот. 

ЗАМЕНА ЗА ПОСЛАБИТЕ ДИГИТАЛНИ 
ФОТОАПАРАТИ

Веќе подолго време се зборува за те ле-
фоните кои би требало да ги заменат ди ги-
талните камери. Sony Ericsson K750 е еден од 
првите такви телефони, затоа што има вгра-
дено камера од 2 мегапиксела со автофокус, 
блиц и можност да се снима видеоматеријал. 
Овој tri-band GSM телефон  има екран со ре-
золуција од 176x220 пиксели и на него може 
да бидат прикажани до 262.144 бои. Теле-
фонот е со димензии 100x46x20.5mm и со 
тежина од 100 грама.

Доколку се сака, може фотографијата која 
е направена со овој мобилен телефон да се 
препрати со користење infrared port, Blue-
tooth или e-mail. Можат да се сочуваат и во 
32MB интерна меморија, но доколку се сака 
поголема меморија до 2GB може се дополни 
со Memory Stik Duo Pro мемориска картичка, 
се разбира доколку не се доволни оние 
64MB, кои следуваат со телефонот. Sony Erics-
son K750 под др жува репро дук ција на MP3 ме-

лодии, 40 гла сов-
ни поли фо нии и 
FM ра дио. Во овој 
теле фон се инста-
лирани апли ка-
ции како Vi deoDJ 
и PhotoDJ, со кои 
можа т да се кре-
ираат и ме ну ва ат 
ани мации и фо то-
графии рес пек-
тивно. Овој мо дел 
поддржува Java те-
хнологија, па се 
разбира докол ку 
се сака можат да 
дода дат нови ап-
ли ка ции и игри. 
К750 ќе се најде 
во про дажба ши-
рум све тот до сре-
дината на годи на-
ва, па ве ројатно 
наскоро ќе се по-
јави и кај нас.

ПРВ ЧАСОВНИК ОД ЕЛЕКТРОНСКИ ЛИСТ

Компанијата E ink заедно со Seiko Epson и Seiko Watch го 
промовираа првиот часовник со "електронски лист". Тој нов 
лист е во можност да прикажува информации речиси преку 
целата површина. Во исто време дисплејот троши разумно 
количество енергија, па нема да треба почесто да се менува 
батеријата. Некои други карактеристики на Seiko часовникот 

се големиот кон-
траст за читливост 
во темнина и на 
светлина, тенкиот 
флексибилен дис-
плеј и уште една 
мала потро шу ва ч-
ка, така што на ча-
совникот не мо ра 
да постои back-
light опција. Со сè 
тоа тука е и "mem-
ory eff ect" за по-
долго прика жу ва-
ње на времето. За 
овој часовник ќе 
треба да се почека 
уште малку затоа 

што Seiko планира да го пушти во продажба за период од 
околу 1 година.


