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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

EPSON STYLUS 

Epson објави мала револуција меѓу печатарите на мастило, 
креирајќи нова палета на бои, кои покрај вообичаените 
светли и темни нијанси, прв пат имаат и три нијанси на црно: 
мастило-црно, темносиво и светлосиво, чија задача е зна-
чително да го подобри печатењето црно-бели фотографии. 
Меѓутоа, нивното влијание се забележува и во печатените 

фо тографии во боја, при што се подобрени сенките и кон-
трастот. За да не остане сè ова само теорија, Epson претстави 
и четири нови печатари, кои го користат новиот сет бои. 
Најмалиот е со ознака Stylus Photo R2400, кој има резолуција 
до 5.760dpi и може да печати фотографии до А3 формат. 
Следен во низата е Stylus Pro 4800, кој прима хартии широки 
до 43см, Stylus Pro 7800, кој печати на хартии до 60см и ко-
нечно, огромниот Stylus Pro 9800, кој достигнува до фа мозни 
112см. Единствено непозната е цената на овие пе чатари.

PLEXTOR PX-740A

Ознаката на новиот ДВД и ЦД снимач Plextor, наменет за 
средно пребирливи корисници е PX - 740А, работи на ин те-
ресен уред E-IDE, кој поддржува двослојни дивиди - ме диуми 
и тоа + и - тип и R и RW. Брзината на снимање во фор мат на 

дивиди +R DL е 8х, а во формат дивиди -R DL е 4х, до дека 
еднослојните дивиди ги снима со брзина од 16х. Во најдобар 
случај, ова значи дека двослојниот диск од 8.5 гигабајти 
може да го сними за 15 минути. Пишувањето и чи тањето це-
де се одвива со брзина од 48х, а снимањето на це де RW е со 
брзина од 32х. Се очекува дека во продажба ќе се појави 
уште во текот на идниот месец, а засега цената е не позната. 

УНИВЕРЗАЛЕЦ

HTC би требало да биде универзален уред, кој го из-
вршува сè она што и преносливите уреди. Овој апарат 
има голем екран VGA со резолуција од 640х 480 
пиксели, тас татура QWERTY, а можете да го користите 
и како PDA уред со екран чувствителен на допир. Овој 
уред ќе ги поддржува мрежите 3G и WiFi покрај стан-
дардно под држаната мрежа GSM. Bluetooth и повр зу-
вање со кабел се подразбираат. Интересно е што ова 
ќе биде првиот уред кој ќе го користи Windows Mobile 
5.0 што гарантира под дршка на сите нај нови техно ло-
гии и апликации. Првите при мероци ќе се по јават на 
рафтовите на подобро опремените про давници кон 
крајот на годината. 


