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ТВ-ПРИНТЕР

ТВ-принтерот на "Канон" ово зможува директно печа-
тење на дигитално еми тираните телевизиски програми. 
Печатарот треба службено да биде промовиран во Ја-
понија во текот на следната го дина, за кога е предвидена 
и промоција на дигитално емитување на ТВ-сигналот на 
национално ниво. Во "Ка нон" велат дека принтерот при-
марно ќе биде наменет за печатење информации во 
врска со ТВ-програмите, а не за печатење  "живи" слики. 
Неговата цена на јапонскиот пазар би требало да биде 
некаде околу 380 евра, а се очекува подоцна да го ос-

вои и европскиот пазар.

НОВОТО "ДЕТЕНЦЕ" НА GOOGLE

Повеќето луѓе велат дека говорењето е евтино. Google мисли 
дека тоа треба да биде бесплатно. Со Google Talk ќе можете да им се 
јавите (или да им испратите порака) на вашите пријатели, секаде и 
во секое време, низ целиот свет. Google сè уште се водат по она 
"keep it simple", што дефинитивно се покажува како успешна стра-
тегија. Бидејќи сè уште е во BETA верзија, Google Talk нема некои 
напредни функции, но квалитетот на звукот е забележително по-
добар од Skype.

 EZ5 WIRELESS 5D OPTICAL PEN MOUSE

Се појави EZ5 Wireless 5D Optical Pen Mouse, кој на прв поглед воопшто 
не личи на тоа што е. Всуш- ност, прет ставува безжично компју терско 
глув че со навистина не  во оби чаен изглед. Тоа е резултат на 
неговата неправилна дол гнавеста фор ма. Поврзувањето со 
компјутерот се вр ши пре- ку USB, а радува фактот дека глувчето е 
компатибилно и со по- стариот USB 1.1 стан дард, како и со по-
старите опе ративни си- стеми, вклучувајќи ги и Win dows 95 и 
98. Составен е од два де- ла: приемник, кој се пр и  клучува на USB 
портот и кој ис то времено служи како полнач на батерии и глув-
чето. За својата работа глув чето побарува две ал кал ни ба-
терии од по 1,5 V, кои се вмет нуваат во задниот дел. Тука е пре-
кинувачот за вклучување и за исклучување на глувчето, и по-
крај тоа што на прв по- глед не делува како прекинувач со 
одредена функција.


