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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA 770 INTERNET TABLET

Минатата недела Nokia го најави својот прв производ во 
новата Internet Tablet категорија. Станува збор за Nokia 770 
Internet Tablet, уред кој поддржува Wireless LAN, со кој е оп-

тимизиран за брз 
пристап на Интер-
нет и e-mail комуни-
кација преку Wi-Fi 
технологијата. Има 
голем квалитет на 
екранот со висока 
резолуција од  800 x 
480 со zoom и тас-
татура на прекло-
пување. Освен со 
Wi-Fi технологијата, 
овој мал но многу 
практичен уред мо-

же да се приклучи на Интернет со помош на Bluetooth, преку 
компатибилен телефон но, за жал, нема можност да се те-
лефонира од него. 

SHARP AQUOS 
LCD TV

Sharp објави дека 
на 1 август 2005 го ди-
на на јапонскиот пазар 
ќе го пушти во про-
дажба најголемиот 
LCD телевизор на све-
тот. Моделот LC-65GE 
1 ќе има екран со ди-
јагонала од 65 инчи 
или 165,1 cm, кој на 
самите купу вачи ќе им 
ово зможи уживање во 
одлична, високо ре зо-
луциона и, пред сè, природна слика. Месечното про из вод-
ство на но виот Aquos ќе биде 300 пар чиња и него вата цена 
ќе изне су ва 1.68 ми лиони је ни или 15.500 амери кански до-
лари, што е компатибилно со це ната на плазма теле ви зо рите 
со иста та големина. 

SONOS MUSIC SYSTEM

Музичките системи сè повеќе се менуваат и користат 
мрежна безжична 
технологија за по-
врзување со ос-
танатите ком по-
ненти, со што ово-
зможуваат по при-
јатно работење. 
Секој поединечeн 
Sonos Digital Music 
System е составен 
од ZP100 ZonePlay-
er, со веќе вграден засилувач со јачина од 50W, далечински 
управувач и опционални звучници во зависност од тоа со 
колкава просторија се располага. Со дизајн сличен на I-Pod 
сигурно не изгледа како другите традиционални музички 
опреми. Покрај стандардните аналогни аудио портови, So-
nos има и мрежни портови за спојување со роутерот додека 
останатите мрежни портови служат за спојување со ком-
пјутерите или со другите мрежни уреди. Спојувањето со др у-
гите Sonos единици е преку Mesh мрежата и сè контролира 
преку едно од далечинските управувачи, така што од една 
просторија може да се контролира музиката во сите други 
простории.  

CREATIVE X-FI

X-Fi e име на новиот Creative DSP (Digital Signal Process-
ing), врз чија база оваа есен ќе излезат неколку производи. 
X-Fi е многу импресивен чип, за разлика од Audigy 2, кој 
има 4.6 милиони транзистори, тој ќе има дури 51 милион. 
Силата на овој звучен гигант ќе биде 10340 MIPS-a (Audigy 
2 = 424 MIPS-а) од кој 70.7 отсто отпаѓа на операцијата 
"Sample Rate" конверторот. Тестовите ќе се вршат на 44.1, 
48, 96 или 196 KHz, додека резолуцијата ќе биде 16 или 24 
битна. Картичките направени на X-Fi чипот ќе имаат под-

дрш ка за след-
ните стан дар-
ди - Dol by Digi-
tal, DTS, DS3D и 
EAX. X-Fi е на-
правен по PCI 
спе цифи ка ци-
ите, а звуч ните 
картички по-
годни за нив 
би требало да 
имаат меѓу 2 и 
64 ме габајти 
ра     ботна ме мо-
рија за брза об-
ра бот ка на по-
да тоците.

Сите тех нич ки по датоци BeHardware ги потврдува како 
врвни во оваа технологија, а единственото прашање е ка-
ков cooler ќе го лади ова чудо од звучна картичка. 


