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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

EPSON P- 2000

Овој мултимедијален прегледник кој, фотографира и ви-
део записи со капацитет од 40GB, е добредојден сопатник за 
летните одмори. LCD екранот со големина од 3.8" резолуција 
640x480 пиксели, димензии од 174x84x31.4мм и тежина 415 
гр претставува инте ре сен гаџет за секого. Ко рис носта на 
оваа на пра ва се проширува со CompactFlash и Secure Digital 

HP L2335 23" 

Anandtech се позанимава 
со овој поголем LCD мони-
тор од формата HP, а иако се 
рекламира како бизнис дис-
плеј со своите добри карак-
теристики, може да биде и 
повеќе од прифатливо ре ше-
ние за игри и мултимедија. 
Native резолуцијата на овој 
монитор е 1920x1200, време 
на обработка 16ms, контраст 
500:1, а гаранцијата е три го-
дини. Освен тоа, мони торот 
има component, composite и 
S-видеоприклучок, сигнал 
zoom, pivot и Picture - in Pic-
ture опцијата, што го прави 

PLAY STATION 3 НАЈПОПУЛАРЕН

Иако Microsoft Xbox 360 се очекува да се појави за неколку 
месеци, PlaySation 3 сè уште е една година оддалечен, а 
јапонските потрошувачи сепак се заинтересирани за PlaySta-
tion 3. Тоа го докажува и анкетата спроведена од страна на C-
News во период од 10-59 години. Резултатите на анкетата 
даваат 60 отсто за PlayStation 3 конзолата, што ја прави 

најинтересна 
од другите но-
ви конзоли, 
кои се или ќе 
се пласираат 
на пазарот. Ос-
танатите кон-
золи, како што 
се Nintendo Re-
volution gam-
ing machine кој 
доби 8 от сто и 

Microsoft Xbox 360 со само 2 отсто, очигледно не се многу 
интересни за купувачите, додека 30 отсто од испи таниците 
не се одлучиле. Причините за големата популарност на Play-
Station 3 е сигурно големиот опсег, кој се однесува на софт-
верот, затоа што 
тоа е Sony про-
извод и би дејќи 
оваа кон зола има 
техно лошка су пе-
риор ност со Blue-
ray под дрш ка.

картичките, па така на ед-
ноставен начин може ме да 
ги префрлиме фо то гра фии-
те од дигитал ниот апарат 
на уредот, откако повеќе 
ќе нема простор на картич-
ките. JPEG фото гра фиите и 
MPEG-4 видео за писот, ка-
ко и репродукција на MP3 
и ACC аудиоформатот помалку ја ограничуваат упо требата, 
додека можноста за принтање на фотографиите со помош на 
USB Direct Print опцијата звучи привлечно. Ин тересен кон-
цепт со некои ограничувачки фак тори може да им го олесни 
животот на некои корисници, додека високата цена за вак-
вите уреди и нема да го привлече секого.

идеален избор со голем број намени. Времето на обработка 
од 16ms звучи добро за овој модел, а практиката покажа де-
ка HP не пребегал од лажните спецификации како што пос-
тојано прават повеќето произведувачи. Anandtech мони тор, 
со оглед на класата и разумната цена го прогласи за најдобар 
за класата, благодарение на одличната опременост и карак-
теристиките.


