HI - TECH
SONY ERICSSON P990I

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ВИЗИТКА

Sony Ericsson официјално го најави доаѓањето на новиот
претставник на Р класата! Р990 ќе биде првиот комерцијално
достапен smartphone со новиот Symbian OS, верзија 9.1 и
новата UIQ 3 софтверска платформа.
Р990 е GSM/GPRS/ и UMTS телефон (dual mode)! Видео
повици преку дополнителна камера од предната страна, Интернет... сè е тука. За сурфање, вграден е нов броусер - Opera 8, а содржината се прикажува во "landscape" начин, така што дисплејот
е свртен по должина. Главниот
новитет се Wi - Fi можноста за поврзување, моќната камера од 2
мегапиксела со автоматски фокус и вграденото радио со RDS!
Внатрешната меморија изнесува
80 МВ, а со телефонот доаѓа и

CEO IQ и CardTek rCard направија мултимедијална визит карта, која ја нарекоа rCard.
Нејзината дебелина е малку поголема од онаа на
обичната визитка, но затоа нуди значително поголеми можности. Нејзините димензии се 50.8 х
76.2 мм, има тежина од 56.7 грама, а во меморијата можат да се сместат корисни информации
за сопственикот дури и до 1 GB. Со компјутер се
поврзува преку USB порт, а батеријата овозможува 4 часа непрекината работа. Цената на една
ваква мултимедијална визит карта ќе изнесува
25 долари, а на почетокот ќе биде наменета (поради цената) само за големите корпорации, кои
ќе ја користат за промоција.

мемориска картичка Memory Stick Duo од 64 МВ.
Поддржува MSD и до 4 GB (таква картичка ќе биде достапна
со неговото излегување на пазарот). Димензиите се 114 х 57
х 25 мм и тежок е 155 грама. Дисплејот има големина од 2.8
инчи во дијагонала, односно 240 х 320 пиксели - што е малку
повеќе од претходникот, а располага со ист број бои 262.000.

Е-СЕРИЈА, НОВОТО БИЗНИС СЕМЕЈСТВО!
Nokia го прошири своето портфолио за бизнис
уреди со уште 3 нови модели, со новата Е - серија
од 3 телефони со различен дизајн - Nokia E60, Nokia
E61 и Nokia E70. Сите три "паметни" телефони се
"придвижувани" од Symbian v9.1 со третото издание на Series 60 платформата, со многубројни можности кога е во прашање комуникацијата, комбинирајќи ја моќта на 3G технологијата и WLAN со напредните гласовни сервиси, како voice over IP и
push to talk.
Новите бизнис телефони се оптимизирани и први во индустријата кои поддржуваат далечинско
управување со уреди, базирано на OMA DM.
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