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LOCKBOX - СКАП, НО КОРИСЕН 

LockBox всушност е надворешен хард диск кој работи само доколку ги 
прочита вашите отпечатоци. Вградениот Active Imaging Sensor го про ве-
рува вашиот отпечаток пред секое вклучување и само доколку тој од го-
вара, ќе дозволи да се гледаат податоците. Тој поддржува повеќе от пе-
чатоци и ќе може да се отклучи со било кој прст или, пак, да му се дозволи 
на некој друг да има пристап до тие податоци. Истиот тој скенер може да 
се користи и за други програми, кои бараат авторизација. Под држува до 7 
партиции. На секоја од нив може да се додаде посебен корисник со спе-
цифичен отпечаток, односно да не можете да "чепкате" по неговата како и 
тој по вашата. LockBox може да се најде со капацитет од 80 GB па нагоре.

ВОДООТПОРЕН МОБИЛЕН ЗА СПОРТИСТИ

За спортистите кои уживаат во белите зимски спортови, а се љубители 
на технолошките помагала, во што се вклучени и мобилните телефони, 
има интересно решение. Мобилниот телефон е една од најкорисните 
алатки во нашиот живот. Ретко кој мобилен телефон е отпорен на на дво-
решните временски прилики и неприлики. Имено, познатата компанија за 
производство на техника LG, го претстави последниот мобилен телефон 
во низата и ја има ознаката 502S. Освен своите моќни карактеристики, от-
порност на вода и на влага, преклопениот 502S има вградена заштита на 
сите внатрешни делови и е отпорен на сите можни удари и падови. Во 
случај да се изгубите во морската длабочина или ако ве затрупа лавина, ќе 
може да ви помогне 502Ѕ затоа што во него има вграден компас, со што во 
секој момент ќе знаете каде се наоѓате.

Овој уред е достапен во зелена и во портокалова боја, со приближна 
цена од 500 долари но, за жал, моделот е достапен само на Далечниот 
Исток.

ЅВЕР СО 22 МЕГАПИКСЕЛА

Според најавите, се верува дека ова ќе биде еден од 
најдобрите дигиталци на сите времиња. Кога Ma-
myia ZD, прв пат била најавена минатата есен, 
вед наш било јасно дека станува збор за ѕвер 
од дигиталец. Меѓу другото, се работи 
за прв интегриран SLR дигитален 
среден формат, за кој е најбитно 
тоа што е многу помал од другите 
камери во неговата категорија. 
Mamyia ќе испорачува 22 мега пик-
села со CCD чип, а ќе биде про-
извод на канадската компанија 
"DALSA Corporation". Моделот ZD 

спаѓа во категоријата камери со сре ден формат, какви што 
користат професионалните фотографи за снимање на ре-
клами, портрети, пејсажи и слични мотиви. Споредено со 
помалите 35- милиметарски камери, камерите со сре-
д е н фор мат имаат дупло повеќе ос ветливо 

подрачје (поголем филм) и така ово з-
можуваат поостра и по бо гата 

фотографија. Дигиталната ка-
мера Mamyia ZD треба след-
ната година да се појави на 
јапонскиот пазар, а за дру ги-
те држави почетокот на про-
дажбата е предвиден за кра-

јот на 2006 година.


