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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NAVMAN R300

Пред одредено време "Navman" 
во продажба лансира неколку од 
своите спортски дизајнирани про-
изводи, кои користат сателити за да 
забележат некоја информација во 
врска со помината далечина, брзина 
и потрошени калории, и тоа на 
начин кој порано не бил можен. 
R300 е мал и лесен уред со форма на 

NOKIA 888, ТЕХНОЛОГИЈА 
НА ИДНИНАТА

Наменет е за младата ге не-
рација, победникот на "Nokia 
Benelux Design Awards", Nokia 
888 како концепт отвора нова 
ст ра ница во историјата на мо-
билната технологија! Користи 
течна ба терија, флексибилен екран на допир, "куќиште" кое е чув-
ствително на допир и кое ја разбира и се прилагодува на око-
лината. Има едноставен механизам на телото, кој може да се 
програмира за да ја менува формата во различни ситуации. 

SAMSUNG SGH- E530

Samsung не престанува да ги радува припадничките на по-
нежниот пол. Со мо делот SGH-E530, кој е на ме нет за девојките и 
тоа за оние кои знаат вис тин ски да се служат со мобилниот те-
лефон, за оние кои знаат дека камерата мора да има барем 1 ми-
лион пиксели за фото гра фиите да бидат со задоволителен ква-
литет и за оние кои зна ат дека во мода е слушање музика преку 
мобилен. 

Овој Samsung посе дува сè што може да посака жената која ги 
следи трендовите и др жи до својот стил. Дос тапен е во пет бои и 
тоа: портокалова, ро зова, црвена, свет лосина и сива.

Мегапикселната камера со блиц, фото гра фира и снима ви-
деозаписи со повеќе од при стоен ква литет. 

Телефонот има вкупна меморија од 92 MV, па во него мо жат да 
се сместат до волно фотографии, му зика, рингтонови и податоци. 
За Јава игрите се резер ви ра ни 4 МВ, додека за чување на електрон-
ската пошта и мулти медијалните по раки - уште толку.

SGH-E530 има и сосема солиден МР3 плеер, а диктафонот мо же 
да снима гласовен запис и до 1 час.

триаголник, кој е наменет да се по-
стави на рака. Секако дека е точен, 
има и две копчиња кои можат да ги 
прикажат сите мерени параметри. 
Цената на овој  производ е околу 100 
британски фунти. 

Не мора да се носи в џеб 
или околу зглоб, туку мо-
же да се носи секаде и во 
секоја форма. Дури може 
да се витка и како ролат, 
а интересно е тоа што за 
време на телефонскиот 
разговор не говата форма 

се претвора во стариот добар телефон. Мо-
же да се обликува во различни форми, кои 
потоа можат да се мемо рираат. Според 
функ циите, Nokia 888 е еден вид елек-
тронско милениче - ги чувствува допирите 
и движењата, разбира што сакате, на тоа 
одговара на најдобар можен начин. "Е - 
моциите" (e - motions, електронски дви же-

ња) овозможуваат да се при маат и да се испраќаат форми 
од/до другите корисници на Nokia 888. На пример, би мо-
жело на девојката да и се испрати срце й нејзиниот телефон 
ќе се обликува во таа форма.


