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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

Mercedes Benz за сво-
ите купувачи измисли 
одличен подарок. Ста-
нува збор за мулти фун-
кционален рачен ча-
совник. Благодарение 
на одличниот меха ни-
зам часовникот точно 
го покажува времето, 
но освен тоа, сребре но-
то чудо за на рака, прет-
ставува МР3 плеер, има 
USB-кабел, и мобилен 
телефон. Часовникот има 
512 МВ меморија што 
овозможува осум ча сов-
но слушање му зика. Но-

вата направа која потсетува на оние кои ги носи Џемс Бонд 
во филмовите за агентот 007, лесно се поврзува со пер-
сонални сметачи и лап-топови. Упатството за употреба се 
наоѓа на http://www.laks.com/mercedes_mp3_onlinemanual. 
Литиумската батерија, изворот 
на енергија за работа на ча сов-
никот, автоматски се полни, до-
колку часовникот е поврзан со 
компјутер преку "USB". Ба те ри-
јата се полни максимум за два 
часа. Часовникот има мож ност 
да снима говор во вре ме траење 
од 36 часа.

MAXTOR FIREWIRE 
800 EXTERNAL HD

Maxtor неодамна ја по-
полни својата OneTouch 
II екстерна серија на дис-
кови со FireWire 800. 
Новиот член во оваа 
фамилија нуди трансфер 
со брзина до 800 Mb/s и 
цели кон Mac корис ни-
ците.  Брзината е со по-
знатата 7200 rpm и има 
интегрирани 8 или 16МБ 
buff er меморија. Исто та-
ка, вклучува Drive Lock 
технологијa и EMC Dantz 
Rerospect Express Backup 
softver. OneTouch II Fi re-
Wire 800 е достапен во 
200GB (USD 259.95) и 

SAMSUNG SGH-Z130
SGH-Z130 е мошне мало теле фон-

че со димензии 112x46x20 mm, кое 
сигурно се "залепува" за рака. Кај 
SGH-Z130 екранот може да се врти, 
додека камерата има резо лу ција од 1 
милион пиксели. Овозмо жено е и 
снимање на видеоклипови, а и бли-
цот е секако една од добрите осо би-
ни. Опремен е со WAP, со што се овоз-
можува и сурфање на Интернет. Бла-
годарение на Java поддршката, "3130" 
може да се користи и за игри. Го ле-
мината на меморијата е солидни 48 MB. 

Според произ води те лот, 
моделот SGH-Z130 мо-
же да ре продуцира му-
зички за писи во раз-
лични фор мати. Вгра де-
ната ме морија треба да 
ово зможи меморирање 
на податоци од околу 
50 MB.

300GB (USD 329.95), верзии додека  мо делот од 500 GB  ќе из-
лезе во текот на оваа година. 
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