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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

АУДИО ПРЕБАРУВАЧ НА YAHOO!

Неодамна, светски познатата веб-компанија од Сан Фран-
циско, "Yahoo Inc", лансираше веб-сервис за аудио пре ба ру-
вање. Со помош на овој пребарувач луѓето ќе можат да нај-
дат, да слушаат и да купат сè што може да се "спушти" од Ин-
тернет, а тоа да е песна или интервју кое се однесува на му-
зичкиот свет и на нему сличните.

Аудио пребарувачот http://audio.search.yahoo.com сè уште 

SIEMENS CL75

Siemens го претстави новиот модел CL75, истовремено 
креирајќи и парфем ин спириран од овој мо би лен телефон.

Поентата на Siemens е да создаде мобилен те лефон ис-
клучително за жени, 
кој го разви во со ра-
ботка со познатиот ст-
ру чњак за парфеми - 
Рој Дов.

Маската има цве-
тен дизајн и е ком би-
нирана со додатоци, 
кои ќе им бидат од 
корист на же ните. Ди-
сплејот може да се ко-
ристи и како ог ле да-
ло.

Од техничка страна 
телефонот може да се 
пофали со два дисплеја, 
од кои надворешниот 
со 65.000, а внатреш ни-
от со 262.000 бои. Има 
вгра де на VGA камера и 
мемо рија од 11 MV.

NOKIA ЈА ПРЕТСТАВИ  
СЕРИЈАТА N

Nokia ја претстави новата ли-
нија мобилни телефони збо га те ни 
со мултимедијални и фото граф-
ски можности. Во таа нова линија 
мобилните ќе ја носат оз наката N, 
а за почеток беа прет ста вени три 
модели. Најмоќниот има ознака 
N91, а кај него нај инте ре сен е 
вградениот хард диск од 4 GB. 
Поддржани се р е чиси сите по-
знати аудиоформати (MRZ, M4A, 
AAS и WMA), а има и вграден ди-
гитален фотоапарат со резолуција 
од 2 мегапиксела. Од комуни ка-
циска страна се под држани мре-
жите 3G (WCDMA) и 2G (GSM), но 
тука е и поддршката за WLAN и за 
Bluetooth. Моделот со ознака N70 
нема вграден ха рд диск, но и тој 
поддржува мре жи 3G и има вгра-
ден фотоапарат со резолуција од 
2 мегапиксела. Втората вградена 
камера (од пр ед ната страна) се користи за ви деоразговори, 

а од мултимедија тука се му зич-
киот плеер, FM при емникот и под-
дршката за 3D игри. И третиот мо-
дел во оваа линија со ознака N90 
има фо то апарат од 2 мегапиксела, 
но за разлика од претходните два 
мо дела, опремен е со напредна 
оптика Karl Zeiss. Благодарение на 
преклопниот дизајн, екранот и ка-
мерата можат да се ротираат во 
различни насоки и овоз мо жуваат 
едноставно фотографи рање и сни-
мање на видеозаписи во формат 
MR4. Nokia N90 би тре бало во 
продажба да се појави наскоро, 
додека N70 се очекува наесен, а 
N91 кон крајот на годината.

се тестира, но на корисниците им дава пристап до повеќе од 
50 милиони аудио фајлови.

Ако во полето за пребарување се исчука "Green Day", пре-
барувачот дава список на албумите од групата, при ме роци 
од песните и линкови до "download" - сервиси, вклу чувајќи го 
и музичкиот сервис на Yahoo, Apple Computer Inc. (AAPL.O: 
Quote, Profi le, Research) и Napster Inc 9(NAPS.O: Quo te, Profi le, 
Research) итн.

Компаниите како "GoFish" и "Blinkx" веќе имаат аудио пре-
барување, но "Yahoo" не се плаши од конкуренцијата.

Цените по кои може да се "спуштаат" песни или аудио ма-
теријали се движат од 46 центи до 34,05 долари.


