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Александар КЕЛТАНОСКИ

СОНИЕВА ГЕНЕТИКА

SonyEricsson W800 е телефон кај 
кој е применет познатиот бренд 
Sony Walkman. За да го заслужи 
името во него е вграден звучник 
со висок квалитет и со него се 
добиваат и квалитетни слушалки. 
Поддржувани се најпопуларните 
за дигитални аудио формати - MP3 
и AAC. Тежината на телефонот е 
100 грама. Во куќиштето со ди-
мензии 100x46x20.5mm се нашло 
место и за дигиталната камера со 
резолуција од 2 мегапиксела со 
автофокус. Бидејќи со ваква ка-
мера можат да се прават фото-
графии со голема резолуција ќе 
биде потребно и повеќе простор, 
затоа SonyEricsson поддржува Me-
mo ry Stick Duo Pro мемориска кар-
тичка. Покрај стандардната 38MB 
интерна меморија, во стандарден 
пакет се наоѓа и мемориска кар-
тичка од 512MB. Овој модел има и 
посебен тастер т.н. Direct Music, со 
чија помош може да се репро ду-
цира музика а, исто така, може 
секогаш да се вклучи FM радио. 
Екранот може да прикаже 262.144 
бои и резолуција 176x220 пиксели. 
Од стандардните опции W800 под-

држува снимање и репродукција на видеоматеријал, раз-
мена на MMS, EMS,SMS и e-mail пораки, има вградена Blue-
tooth поддршка и infrared port за размена на податоци и под-
држува GSM мрежа со фреквенции 900,1800 и 1900MHz. 

FIREFLY PHONE ЗА 
НАЈМАЛИТЕ

Новиот мобилен телефон  на 
Firefl y е наменет за деца помали 
од 12 години и е идеално ре-
шение за родителите кои сакаат 
постојано да комуницираат со 
нив. Телефонот има ограничени 
можности, нема дисплеј во боја 
ниту, пак, интегрирана камера. 
Затоа, пак, има две (од пет) го-
леми копчиња на кои се нацр-
тани маж и жена, а се работи  за 
копчиња за брзо повикување 
на родителите т.е. таткото или 
мајката. Во Америка Firefl y Pho-
ne ќе почне да се продава овој 

TRANSCEND STOREJET ЗА 40GB

Компанијата Transcend во својата StoreJet палета на 
производи, освен решенијата базирани на 2.5 инчни хард 
дискови со капацитет до 80 GB, нуди и мини модели наменети 
за складирање и за пренесување податоци со големина до 
40GB. Овој уред е со импозантен габарит 95 x 71.5 x 15 ми-
лиметри, едно став-
ни се, но во исто вре-
ме со заводливиот 
дизајн на себе, ос-
вен контролните си-
јалички, поседува 
са   мо еден USB 2.0 приклучок. Малиот Transcend со опе ра-
тивниот систем се препознава како стандарден Removable 
диск, во работењето се покажал многу практичен, осло бо-

дува мало количество 
топлина, а во текот на 
активното работење 
воопшто не се слуша. 
Брзината на копирање 
на податоците до го ле-
мина од 500MB, пока-
жува дека за склади-
рање на датотеката на 
StoreJet е потребно 80, 
а за префрлање од не-
го на локалниот ком-
пјутер само 45 секунди. 
Ова практично значи 
дека во реални услови, 

брзината на копирање на уредот е околу 6.5, а од него 10.5MB 
во секунда.  

месец, а продажбата низ светот е планирана за јули. Со оглед 
на големото "конзумирање" мобилни телефони од страна на 
нашата најмлада генерација, се надеваме дека тој набрзо ќе 
се најде и на македонскиот пазар.   


