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ВОДЕНО ЛАДЕЊЕ НА КОМПЈУТЕРИТЕ

Swiftech го претстави новиот waterblock наменет за си с-
темите за ладење на течности, кој ќе го носи името Storm. 
Тоа што го прави овој waterblock необичен е тоа што во себе 
содржи две прскалки, кои под притисок го растураат во де-

ниот млаз пред да влезе во 
посебните комори, со цел 
да се подобри пре зе ма-
њето на топ лината од ба-
карните ѕидови на ко мо-
рата. Според Swiftech, вак-
виот начин на работа овоз-
мо жува подобри пер фор-
манси од нивните пр ет ход-
ни решенија. Во про дажба 
ќе се појави од 5 јули, а 
малопродажната це на ќе 
из несува 76 амери кански 
долари.

 УРЕД - ЗАМЕНА ЗА ЗВУЧНИЦИ
Тајванската компанија Sinbon Electronics позната како 

производител на конектори, го претстави уредот Q-Voix, кој 
овозможува рамните површини како што се: масите, про-
зорците, ѕидовите, да се користат како звучници.  Џо  зев Вонг, 
член на Управниот одбор на оваа компанија изјавил дека 
развојот на оваа иновација е завршен пред два месеца и 

MOTOROLA РАЗВИ НОВ ТЕЛЕФОН КОЈ РАБОТИ НА 
LINUX

Motorola разви многу интересен "паметен" телефон, чија 
испорака ќе почне во последниот квартал од оваа година. Се 
работи за моделот Е895 (кој е шестиот телефон под Linuks од 
оваа компанија), кој е наменет за GSM и EDGE мрежите. Тој ќе 
располага со камера од 1,3 Mp, 2,2" TFT дисплеј со резолуција 
од 320 х 240 пиксели и одлични мултимедијални можности. 
Овој телефон го користи Mobilinux оперативениот систем на 
компанијата MontaVista и поддржува Java софтвер. Е895 се 

дека сериското производство 
треба да почне во септември. Q-
Voix може да биде поставен на 
било која рамна површина, а 
исто така, има и вграден ми кро-
фон и може да се користи за 
chat.  Во Sinbon се надеваат дека 
почетната цена на Q-Voix ќе биде 
помала од 100 долари, што не би 

требало да претставува многу, доколку уредот може да овоз-
можи квалитетен звук.

базира на еден чип, но 
сè уште не е познато кој 
чип ќе го користи (има 
понуди од TI, Philips, 
Freescale, Intel и други). 
Благодарение на тоа, 
Е895 ќе има многу мала 
потрошувачка, така што 
LI-ion батеријата од 
1000 mAh ќе му ово з-
можи разговор од 200 
до 250 минути и од 200 
до 250 часови миру ва-
ње, што е многу добро 
кога станува збор за "па-

ме тните" телефони. Овој телефон има 10 мегабајти вградена 
меморија, 8х зум, блиц, Blutut, USB порт, можност за снимање 
глас итн. Димензиите на Е895 се 51 х 93 х 23 мм и тежи 127 
грама.


