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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ASPIRE X-QPACK

Ова куќиште наменето за микро-ATX матичната плоча, 
освен добриот изглед во својата внатрешност крие и неколку 
изненадувања. Двете страни (како и горната површина) има-
ат прозорчиња, а внатрешноста ја осветлува голем 120мм 

вентилатор со сино 
освет лу ва ње. На по-
јувањето нема PFC и 
други врвни специ-
фика ции, но затоа 
нуди 420W, со што 
вак ви от систем би 
тре бало да биде по-
веќе од доволен. Ин-
ста лацијата на ма-
тич ната плоча е 
поед ноставена со 
вкло пено лежиште, 
а внатрешноста при-
ма 2x5.25 инчи. Од 
предната страна се 
сместени USB, ау дио 
и Firewire приклу чо-

ци, а синиот LED дисплеј дава информација за температурата. 
Куќиштето целосно е из градено од алуминиум, со добра 
цврстина и лесно е пре носливо, благодарение на малата 
тежина и вградената рачка на предниот дел. Со избор од пет 
бои, добра опрема, ква литет и многу ниска цена ова куќиште 
би можело да послужи како добар повод за предизвикување 
завист кај соседите.  

BLUE-RAY ДИСКОВИ 

Фирмата Panasonic ќе ја почне пилот продукцијата Blue-
ray медија (BD-ROM) кон сре дината на овој месец. Медиите 

можат да имаат 
капацитет и до 
50 гигабајти по-
датоци, тоа е 
мно гу за high 
defi nition фил-
мови и add-on 
feature. Инаку, 
Panasonic е една 
од првите ком-
пании која ја об-
јавила BD-ROM 
про дукцијата , 
ме дија за која се 
верува дека ќе 
го наследи де-
неш ниот DVD, са-

ма ја водела изградбата на spin-coating технологијата, која се 
користи за формирање 0.1мм covering layer кај Blue-ray дис-
ковите. Цената на овие сини ѓаволчиња сè уште е непозната, 
но тринаесетте основачи на Blue-ray disc  групата индицирале 
дека тро шо ците за производство на овие дискови ќе бидат 
во рангот на досегашните DVD медии.   

PALMONE

За оние кои са каат нешто по веќе од мобилен теле фон, Pal-
mOne го претставува  Li fe Drive. Тој во себе има 4 гигабајти 

хард диск, вграден 
Blue   tooth и Wi-Fi, во 
него можат да се носат 
сите пода то ци од биз-
нис жи вотот, кои мо-
жат да се користат ка-
ко Offi  ce доку мен ти, 
поддржани во форма-
тите на Wo rd, Excel и 
PowerPoint и да се пре-
несуваат од ком пју те-
рот на мобил ниот те-
лефон или обратно. 
Повеќе од 300 песни 
(mp3 повеќе), 2 часа 
ви  део и повеќе од 
1.000 фотографии од 
некој екстравагантен 
одмор секогаш можат 
да се имаат со LifeDri-
ve. Неговите карак те-
ристики се: Intel 416 
Mhz Xscale procesor, 

16MB ROM, 320x480 TFT во боја, Palm OS 5.4 и поддршка за SD, 
SDIO и мултимедиска картичка. 


