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CANON IXUS WI-FI

Новиот модел на Canon ја проширува популарната линија на 
дигитални апарати способни за безжичен трансфер - Ixus. Wi - Fi 

мо  делот Ixus поддржува не-
к олку нови функции, меѓу 
кои се и автоматскиот без-
жичен трансфер на фото-
графии и безжично упра ву-
вање со чкрапалото од PC. 
Исто така, Ixus Wireless е оп-
ремен и со Wireless Printer 
Adapter (WA-1E) за печатење преку компатибилен принтер 
PictBridge. Што се однесува до другите детали, дигиталецот 
има CCD сензор со 5 мегапиксели, 3x оптички зум и процесор 

DIGIC II. При фотографирањето помагаат 16MB SD картичка, 14 начини на снимање приспособени на различни 
ситуации, како и големиот 2" дисплеј. Цената на овој модел изнесува околу 600 евра.

AXN-6042

Калифорниската компанија "Axion", која првенствено се занимава со компатибилност 
на полето на потрошувачката електроника, го претстави DVDman AXN-6042. Главни 

карактеристики на овој пренослив уред за забава, кој удоб-
но е сместен во куќиштето на обичниот дискмен, а при тоа 
ништо не му недостасува, се Hi-Res , Widescreen LCD со 4.2 
инчи во дијагонала, стереозвучници, два влеза за слушалки 
и еден за спојување на екрани со поголеми дијагонали, како 
Axiport за приклучување на SEGA гамепад или ТВ-тјунер. Ком  -
пактноста го спречува да врти аудио CD, како и MP3 џап иси. 
Преносниот DVDman се испорачува со струен при клу чок за 
дома и за во автомобил, а во САД може да се купи за 140 
долари. 

НОВАТА ВЕРЗИЈА НА МОТОРОЛА

Компанијата "Моторола" ја прет ста ви унапредената верзија 
на мобилниот телефон - "Рејзор В3". Ста нува збор за модел кој пр-
ет ставува идеална комбинација на ди зајн и технологија. Те ле-
фонот поддржува четири системи и на не го- виот корисник му 
е овозможен роаминг било каде и да се наоѓа во светот. Покрај 
тоа, телефонот овозможува фотографирање - ре- золуцијата на 
оп   тичкиот сензор е 1,23 мегапиксели, а може да се снима и ви-
деоматеријал. Телефонот поддржува дигитален зум 
8Х и со него може да се користи услугата "иТјунс".


