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НАЈСКАП МОБИЛЕН НА СВЕТ

Најскапиот мобилен телефон на светот е изработен во 
Австрија и чини повеќе од 700.000 евра! Телефонот го ди-
зајнирал луксузниот произведувач на накит Peter Aloisson. 

На телефонот има де-
лови кои се изра бо-
тени од чисто злато 
и 2.950 сини дија-
манти, вгра де ни во 
рамката на теле фо-
нот. Aloisson  потро-
ши неколку години 
во ре дизајнирањето 
на веќе постојните 
мобилни те лефони, 
опремувајќи ги со 
златни делови и дра-

гоцени камења. Мобил ниот телефон станува со ставен дел 
од животот и може да се класифицира како некој вид накит, 
исто како што се часовникот или синџирчето, а произ во-
дителите не нудат луксузна верзија од мобилните апарати, 
изјавил Aloisson. Моментно овој Австриец годишно произ-
ведува три телефони, и тоа исклучително за славните и за 
богатите клиенти. Цената на неговите телефони се движи 
од 29.000 евра, па сè до 1.000.000 евра.

SONY ERICSSON K600

К600 е атрактивен модел, чие минималистичко куќиште 
крие функционален и компактен 3Г видеофон наменет за 
купувачите со средна платежна моќ.

Со своите заоблени, но истовремено остри линии, прет-
ставува еден од успешните дизајнерски трудови на овој ја-

понско-шведски кон-
гломерат.

Предната страна 
на телефонот веднаш 
дава до знаење дека 
се работи за 3Г ви део-
фонски уред. Звуч ни-
кот е "избеган" на ст-
рана за да й направи 
место на VGA ка ме ра-
та. Самиот екран (иа-
ко малку полош од 
оние на скапите мо-
дели), претставува 
вистинско изне на ду-
вање. Репродукцијата 
на боите, острината и 
светлото се одлични, 
но најбитно е тоа де-
ка видливоста на 
днев на светлина е 

добра. Дури и кога е свртен во насока на сончевите зраци, 
текстот и иконите на екранот остануваат читливи, но на по-
малку чуден начин - сите бои ќе се изгубат, а контрастот ќе се 
засили.

ПРЕНОСЛИВ ДВД ПЛЕЕР ЗА СЕКОЈА ПРИЛИКА

Toshiba го претстави најновиот пренослив ДВД плеер, во 
кој се решени традиционалните проблеми со траењето на 
батеријата и LCD екранот.

Најголемата болка на преносливите ДВД плеери со мали 
димензии, достапни на овој пазар, е проблемот со вре ме-
траењето на батеријата, и неможноста да се гледа на LCD 
екранот од страна. Најновата Toshiba, според своите спе-
цификации, многу успешно се носи со овие традиционални 

проблеми, така што вгра де-
ната батерија ќе биде авто-
номна и ќе трае 4,5 часа, 
што би тре бало да биде до-
волно за ре продукција на 
еден ДВД фи лм. LCD екранот 
е изведен во WideScreen 
фор мат и има димензии 
800х600. Сликата и боите 
нема да би дат де фор мирани 
ниту под остри алги на 
гледање, би дејќи на овој 
екран може да се гледа дури 
и под агол од 170 сте пени. 
Уредот ги пре познава сите 
DVD-R/RW и CD/CDRW оп-

тички дискови на тие че тири формати. Како допол нителна 
опрема може да се додаде ТВ или ФМ тјунер, така што овој 
модел претставува вистинско мултимедијално решение. Ма-
сата на целиот уред тежи 1,3 кг, а цената на оваа "играчка" 
заедно со далечинскиот управувач изнесува 600 долари.


