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LOGITECH ИЗДАДЕ НОВИТЕТ

Фирмата Logitech пушти во продажба уште неколку но-
витети и тоа во форма на огромни тастатури G15, со вграден 
LCD дис плеј, 18 копчиња за про грамирање и backlight св ет-

ло. Покрај оваа, 
не само нор мал-
на туку и специ-
јализирана тас-
татура за игра-
ње игри на PC, 

во новитетот влегуваат уште две глувчиња: еден обичен G5 и 
еден безжичен G7 и тоа со резолуција од 2000 dpi. Резо лу-
цијата секако може да се намалува до квалитет од 400 dpi до-
дека, пак, full-speed USB преносот овозможува до 500 репор-
ти во секунда.

НАЈТЕНОК И НАЈЛЕСЕН LCD

Мајсторите од Sony, во соработка со јапонската компанија 
"Riken", го претставија функционалниот прототип на LCD 
екранот, кој е тенок и лесен како хартија. За жал, ќе мине 
многу време пред ваквите LCD-а да се пуштат во продажба. 
Дијагоналата на прототипот из несува 6,3 санти метри, а дебе-
лината е 0,35 ми лиметри. Про изводството ќе се одвива на 

сли чен начин ка-
ко и досегаш но-
то, но со корис те-
ње ор гански ма-
терии. За раз ли ка 
од другите про     из-
водители, кои се 
откажаа од ко рис-
тењето на оваа 
технологија за 
правење LCD, по-
ради слабата ре-
золуција, Sony 
мисли поинаку. 

Со самото тоа што успеаја да добијат 79 точки на инч, се от-
вораат многу нови можности. Продажбата на вак вите нап ра-
ви треба да се очекува околу 2010 година.

DIMAGE X1

Минатата сед мица Konica Minolta ја искористи за прет-
ставување на ултра компактниот дигиталец Dimage X1, кој е 
опремен со CCD сензор од осум мегапиксели, тројно оптичко 
зголемување, 2,5 ин чен LCD, а нај голема новина претс тавува 

вградената тех но-
логија Anti-Shake за 
ком пензација на 
ви бра циите за вре-
ме на снимањето 
на фотографијата. 
Dimage X1, кој ќе 
се испорачува во 
две бои, сре брена 
и црна, на аме ри-
канскиот пазар ќе 

се појави по пре по ра чана цена од 520 долари.


