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ZEN VISION

Zen Vision ви овозможува во лесен 
џебен плеер секаде со себе да ги но-
сите своите фотографии, филмови и 
музика. Моделот има простор од 30GB, 
што е сосема доволно да се стават 30-
40 филмови, 10.000 фотографии или 
ако сакате 15.000 песни. Освен тоа, ов ој 
плеер дозволува да се снимаат аудио 
фајлови, било од вградениот микрофон 
или од вграденото FM радио. Од видео-
форматите Zen Vision поддржува AVI, 

DivX 4 и 5, XviD, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG4-SP и WMV9. поддржува и MP3, 
WMA и Wav аудио формати. Со ре-
золуција од 640x480 и со 262,144 бои, 
9,4cm TFT екранот дава одлична и 
јасна слика. Целиот уред има ди мен-
зии од 124.2x74.4x20.1мм и вкупна 
тежина од 239 грама. Покрај USB 2.0, 
Hi-Speed излезот има и тв-излез, кој 
може да го приклучите на LCD про-
ектор. Синхронизацијата со Microsoft 
Outlook е идеална за примање меј-
лови.

НОВ УЛТРАТЕНОК ФОТОАПАРАТ SONY

На почетокот на ноември беше промовиран најновиот модел на Sony, ул-
тратенки фотоапарати од Т-класата. Во своето ултратенко тело Т9 содржи чип со 
шест мегапиксели, што е повеќе за еден мегапиксел од претходникот - Т7. Покрај 
тоа, предност му е макроопцијата, која се доближува до само еден сантиметар 
од објектот на фотографирање. Тоа што се фотографира ќе може да се гледа на 
големиот LCD екран од 2.5 инчи. Сите контроли на апаратот се префрлени од 
десната страна, така што сега се на дофат и многу полесно можат да се користат. 
Во недостиг на поопширни информации, останува само уште да кажеме дека Т9 
се продава во црна и во сива боја.

PIONEER PDP-614MX

155-сантиметарскиот зачудувачки чист екран и вистински живи бои - Pioneer-овиот 
добитник на наградата за дисплеј технологија продолжува да се подобрува. Постојат 
многу избори на плазма дисплеи за професионална и презентативна претстава, но PDP-
614MX е најдобар избор од три причини: тоа што се гледа, тоа што не се гледа и што има 
внатре. Тоа што се гледа се огромните 155 сантиметри дисплеј со чиста слика, која е 
исклучителна и бои кои се богати и при-
родни. Тоа што не се гледа се артифакти 
и оштетени слики. Внатре е сместена 
напредна технологија, со која оваа ви-
сококвалитетна слика придонесува за 
продолжен живот на мониторот и го лем 
опсег на корисни функции за ис так ну-

вачка контрола и до вер ба.


