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SHUTTLE XPC M1000

Новиот "манекен" од компанијата Shuttle освојува на прв поглед, всушност на 
елегантното куќиште со безжична тастатура и далечински управувач лесно може 

да му се најде добро место во днев-
ната соба. Модерната графичка кар-
тичка, поддршката за аналогни и ТВ 
-тјунери, Creative SoundBlaster Live! 
7.1 системот задолжен за звук, стандардните USB, FW и LAN приклучоци 
- се само дел од пописот на овие опреми, кои можете да ги добиете во 
овој состав. За оперативниот систем е избран Microsoft Media Center, а 
претставувањето на уредот е закажано по презентацијата на новата 
верзија на овој оперативен систем, односно за крајот на годинава. 

LG М4330 МОБИЛЕН И АЛКОТЕСТ

Корејскиот производител го претстави моделот М4330, еден од трите 
модели на мобилни телефони во кои се вградени детектори за алкохол.

Иновативното решение на LG постигна огромна популарност на 
корејскиот пазар. Во телефонот е вграден сензор, кој ја детектира при сут-
носта на алкохол во здивот и потоа со графичка анимација го известува не-
говиот сопственик. Ос вен можноста за мерење на присутноста на алкохол 
во здивот на ко рис ни кот, телефонот содржи и вграден далечински управувач 
за ТВ или ДВД плеер.

Останати карактеристики:
- тежина 110 грама;
- дисплеј TFT, 256.000 бои,176 х 220 пиксели, втор надворешен 

OLED дисплеј, 65.000 бои, 96 х 96 пиксели;
- камера VGA, 640 х 480 пиксели, видео, fl ash;
- можности MP3, AAC плеер, WAP 2.0, EDGE, JAVA.

КОМПЈУТЕР СО ГОЛЕМИНА НА ПУРА

Компјутерите продолжуваат да се на- ма луваат и да се појавуваат на пазарот во нај-
различни форми. Последната форма во која може да се препознае еден сметач е т.н. 
"FLY Pentop Computer". Името сугерира де ка компјутерот е сместен во пенкало. Но-
виот изум користи хартија наместо мони- тор и воспоставува интерактивност, об-
ез бедувајќи аудио одговори за она што е нацртано на хартијата. "FLY Pentop 
Computer" комбинира многу различни техно- логии. На пример, "FLY pen" има 
про цесор и оптички сензор, кој му овозможува на пенкалото да ја одреди лока-
цијата каде се наоѓа на FLY хартијата. Со пенкалото- компјутер може да се откријат 
т.е. да се дешифрираат различни ракописи и симболи. На сметачот, покрај многуте 
опции, ја има и опцијата калкулатор. Калкулаторот или "дигитронот" функционира 
на тој начин што на хартија се запишуваат цифрите од 0 до 9 и симболите за по-
сакуваната операција, на пример, "+". Потоа со доближување на пенкалото до бројот 
1, па до симболот "+" и до бројот 3, компјутерот ќе објави (аудио) дека збирот е 4. 


