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FERRARI NOTEBOOK

Acer го најави новиот notebook од престижната Ferrari ли-
нија, кој би требало наскоро да се појави на пазарот. Овој лап-
топ го има новиот 64 битен AMD процесор - Turion со Radeon 
XPress 200P чипсет и 1 GB DDR1 меморија на 333 MHz (која 
може да се прошири и до 2GB). Неговиот 15,4" TFT дисплеј 
има резолуција од 1680х1050 пиксели, поддржана од гра-
фичката карта - Mobility Radeon X700 со 128 MB VRAM, која 
има поддршка и за 
DVI-S и S-видео из-
лези. За звукот се 
"грижи" AC'97 ко-
дек со S/PDIF (Sony/
Philips Digital Inter-
face) конектор и вг-
раден сет на звуч-
ници. Треба да се 
ис такне 100 GB ха-
рд дискот и 5 во 1 
"читач" на мемо рис-

ки картички (под др жу-
ва Memmory Stick, Me-
mmory Stick Pro, Multi-
MediaCard (MMC), Se-
cure Digital (SD) и xD-
Picture Card формати), 
DVD-RW, 56к модем, ги-
габитен Ethernet, Acer 
InviLink 802.11b/g адап-
тер итн. Лаптопот се 
напојува преку адап-
тер или Li-ion бате рија 
од 71W. Него ви те ди-
мензии се 363 x 266 x 
30 mm, а тежината е 2,86 
килограми. 

НАЈМАЛАТА И НАЈЛЕСНА 

Sony го претстави најмалиот, а воедно и најлесниот high-
defi nition камкордер на светот. Негови главни адути се мак-
сималната HD резолуција од 1080i, квалитетните објективи 
на Carl Zeiss со 10x зум, инфрацр ве ни от систем за ноќ но 
снимање Super Ni ght  Shot Plus, 2.7' LCD touch screen, и се 
разбира него ва та тежина која из не сува само 680 гра ма. Ка-

мерата има и мож ност за сни-
ма ње на фотографии со ре зо-
луција од 2.8 ме га пик сели. 
Стан дардната батерија може 
да издржи до 90 ми нути, а нај-
уба вите моменти се скла   ди-
раат ди рект но на вгра дената 
Memory Stick Duo . Sony HDR-
HC1 би тре ба ло да се појави 
на пазарот во август годи на-
ва, а цената ќе се движи око-
лу 2.000 до ла ри.

TRANSCEND DIGITAL ALBUM СО 20GB

Усовршувајќи ја својата постојна производна палета, об-
ликувајќи нови решенија барани на пазарот, неодамна 
компанијата Transcend го понуди универзалниот ди ги-
тален албум. Овој лесен уред претставува мини-мул ти-
медијална конзола способна за манипулација над сите 
типови ди гитални мемориски 
картици - Compact Flash, Micr-
oDrive, SmartMedia, MultiMe-
dia Card, SecureDigital, Memo-
ryStick, MemoryStick PRO, Me-
moryStick Duo и MemoryStick 
PRO Duo. Комплетната содр жи-
на во Transcend Digital Album 
со вметната картичка, преку 
лес но управувачкото мени 
мож но е да се прекопираат по-
датоци на 1.8 инчниот хард 
диск, со капацитет од 20Gb вг-
раден во уредот, а потоа тоа да 
се прегледа на 2.5 инчниот LCD 
екран со резолуција 294 со 288 
пиксели или да го поврзете со 
телевизискиот екран. Под др-
жу ва JPEG слики и Motion-JPEG 
видеоматеријали, може да се 
снимаат разговори, а интегрираниот софтвер овозможува 
voice memo опција. Исто така, може да се репродуцираат 
Mp3 фајлови.  


