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HI - TECHHI - TECH
Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG КОМУНИКАТОР

Samsung D550 е трибандов телефон со 
единствен дизајн, што овозможило неговата 
QWERTY тастатура да може да се ротира и 
да се користи во хоризонтална положба. 
Овој телефон поддржува Blackberry Push 

MOTOROLA ROKR E1

Apple и Motorola го пуштија во продажба долго наја ву-
ваниот iTunes телефон - Motorola ROKR E1. Со капацитет на 
меморија од 512 MB и Apple iTunes софтверот, како кај iPod 
музичките плеери, и напредна стерео те хнологија со 3D ste-

reo surround звук, 
му зичките фанови 
мо жат навистина да 
се препуштат на ужи-
вањето.

Технички карак-
теристики:

- димензии: 108 x 
46 x 20.5 мм

- тежина: 107 гр
- дисплеј: TFT, 

256.000 бои, 176 х 
220 пиксели, 8 реда

- камера: VGA, 
640x480 пиксели, 
видео Bluetooth, 
MPEG4/MP3 плеер; 
JAVA MIDP 2.0; WAP 
2.0; USB порт.

МОБИЛНИ НА ГОРИВО

Неодамна "Toshiba" ја запозна јавноста со своите нови про-
тотипови на мобилни телефони, кои значително повеќе тра-
ат од досегашните модели.

Новите мобилни 
те лефони користат 
ви  со коконцентриран 
ме та нол како гориво 
и ја зго лемуваат упо-
треб ли вос та на мо-
билните за цели 35 
часа. Горивото за мо-
билниот телефон се 
ск ладира во "ку тив-
че" го лемо колку ед на 
масти ка за џвака ње.

За системи со тврд 
ди ск "горивото" е ск ла-
ди рано во единица го-
лема колку човечка 
длан ка, а обезбедува 
60 часа ра бота (игра) 
со едно пол нење.

Комерцијалното 
пр  ет ставување на 
овие мо дели, "Toshi-
ba" сака да го направи во 2007 година.

LEXMARK P450

"Lexamark" ја претстави новата играчка за сопствениците 
на дигиталните фотоапарати, со неколку интересни мож-
ности. Се работи за Inkjet 
принтер во боја, со резо-
луција 4800x1200 dpi, со 
вграден екран во боја со 
големина од 2.4" за преглед 
на слики и подготовка за 
принтање. Како најзани мли-
ва можност се појавува вг-

радениот CD пишувач, па фо-
тографиите може директно да 
ги внесе во CD медија. Иако 
поддржува неколку мемориски 
картички CompactFlash I & II, 
SmartMedia Card, Sony Memory 
Stick, Memory Stick Pro, SD Card, 
MMC, xD Card, Sony Memory 
Stick Duo, Mini SD i Sony Memo-

ry Stick Duo Pro, уредот не поддржува принтање од нив. Ин-
тересна и ограничена играчка.

Ema il сервис, има вградена камера со ре-
золуција од 1.3 мегапиксели, меморијата мо-
же да се прошири со TransFlash мемориската 
картичка. Поддржува репродукција на MP3/
AAC/AAC+ фајлови, неговиот екран може да 
се прикаже до 262.144 бои и резолуција 
320x240 пиксели. 


