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НОВ SIEMENS СЛАЈДЕР ТЕЛЕФОН

Siemens SL75 е нов три-бандов слајдер мобилен, модел од 
компанијата Siemens, со екран со резолуција 132x176 пиксели, 
кој може да прикаже до 262.144 бои. Во телефонот се наоѓа 
интегрирана камера со резолуција од 1.3 мегапиксели со 5x 
дигитален зум. Вградена е и поддршка за Bluetooth™ безжична 
комуникација и е поддржана размена на податоци преку USB 
кабел. Siemens SL75 има 52MB меморија, што е сосема доволна 
за неколку MP3, AAc или AAc+ песни, кои можат да се пре слу-
шаат со помош на програмите кои се наоѓаат во телефонот. На-
јавено е дека овој нов мобилен телефон можеме да го наре-
чеме многу практичен. Тој ќе биде во продажба од ноември 
годинава.

 SERENE - СПОЈ НА ЕЛЕГАНЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА

Соработката меѓу Bang & Olufsen и Samsung го реализираше но-
виот мобилен телефон, кој отскокнува од сè што денешниот пазар 
има да понуди. Serene е новото име за спојот на врвната елеганција и 
технологија. Минималистичкиот дизајн и ед-
ноставноста при неговото користење, заедно 
со врвниот квалитет се основните водилки при 
создавањето на Serene. Безвременскиот дизајн 
и врвниот квалитет се изработка на Bang & 
Olufsen, додека технолошката поддршка е дело 
на инженерите на Samsung. Serene е телефон 
на преклопување, со трапезоиден облик. Двете 
плочи се поврзани со алуминиумски меха ни-
зам, па склопениот те лефон има изглед на ку-
тија за пудра. Дисплејот и микрофонот се на-
оѓаат на долниот дел, додека кружната тастатура е горе. Димензиите 
се 65 х 70 х 24 мм, а масата изнесува 110 грама. Се очекува Serene да 
се појави на пазарот кон крајот на оваа година, по цена од околу 1.000 
евра.

ПЕТТА ГЕНЕРАЦИЈА iPod

Apple претстави нов iPod кој од сега има и поддршка за приказ 
на видео. Петтата генерација пристигнува со 2.5-инчен дисплеј во 
боја, на кој може да се прегледуваат видеоматеријали во MPEG4 
формат. Се разбира, може да се прегледуваат и фотографии. Дру-
гата битна промена се однесува на големината, односно на де бе-

лината на новиот iPod. По интензивната 
"дие  та", но ви от модел со 30 GB е дури 30 от-
сто потенок од претходникот, а оној од 60GB 
е за 12 отсто, со што станаа уште по ат рак-
тивни. Батериите, ис то така, се раз лич ни и 
во двете верзии. Оној од 60GB ќе може да 
свири непрекинато 20 часа, а моделот од 30 
GB - 14 часа. Компромис мора да има, по мал 
iPod - помал диск, по мала батерија. Це ната 
за првиот ќе из несува 299 долари, од носно 
399 долари за вториот.


