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SONY ERICSSON W900 

Првиот UMTS уред на линијата телефони Walkman од 
Sony Ericsson донесува 2,2 инчен дисплеј QVGA TFT, FM 
радио, камера со два мегапиксела, автофокус, и блиц LED, 
снимање и репродукција на видеоматеријали со 30fps, ка-
ко и поддршка за аудиоформатите MP3, AAC, MIDI, WAV и 
XMF. Како што се очекува од телефонот Walkman, посветен 
на музиката, W900 има посебни копчиња за контролирање 
на плејлистата, приклучок за слушалки од 3,5 мм и при-
стојни 470 MB интерна меморија, која може да се прошири 
со Memory Stick Duo картичка. Sony Ericsson Walkman 
W900 ќе почне да се продава кон крајот на годинава, во 
црна и во бела варијанта. 

COMPRO VIDEOMATE U3 DVB-T
 
Compro Technology го претстави својот последен производ, USB дигитален 

TV тјунер. Се работи за пренослив тјунер кој по големина одговара на 
класичен USB стик, а опремата и можноста не заостануваат зад другите 
решенија. Способен е за обработка на дигиталните TV сигнал и FM ра-
диостаници, како и за прием на телетекст  и EPG (Electrical Programming 
Guide). Софтверскиот дел, освен стан дард ниот ComproDTV, содржи и 
Ulead пакет, а оваа ком бинација ово зможува Sche  duled Recording 
со Power up оп ци ја. Нивниот квалитет е проверен и по-
твр- ден врз основа на извршениот тест, па не 

треба да постои сомневаме дека и овој при-
мерок ќе претставува одлично ре шение за ко-

рисниците кои размислуваат за ваков додаток за 
сво јот пренослив или десктоп компјутер. 

TV NOKIA

Гледањето омилени серии и фудбалски натпревари сега ќе биде 
поедноставно и подостапно. Имено, на годишната конференција за 
мобилни уреди (Mobility Conference) во Барцелона, Nokia го најави 

првиот модел со интегриран 
TV декордер, N92. Овој мо би-
лен телефон би требало да се 
по јави на пазарот во 2006 го- дина 
и би користел interface од No- kia S60 со 
DVB-H TV тјунер, кој ќе може да прима до 50 тв-канали. 
Освен тоа, оваа мала "школка" има интегриран Wi-Fi, web browsing 
и MP3 player. Што се однесува до дизајнот, екранот на ова мало 
чудо е со големина од 2,8 инчи со 16 милиони бои и може да се 
врти така да изгледа како мал DVD player. Исто така, покрај при-
мањето на тв-каналите, нив мо- же да ги снима на SD картичка. Не-
говото лансирање е најавено за време на Светското првенство во 

фудбал и се предвидува да се продадат околу 100 милиони уреди.  


