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DELL 30’ LCD МОНИТОР

Фирмата Dell на Саемот за технологија CES го претстави својот нов 30-
инчен LCD монитор под името 3007WFP. Првиот впечаток е дека тој е по-
добар и поевтин (околу 300$) од конкурентскиот Apple-ови 30-инчни мо-

нитори. Максималната резолуција им е идентична 
(2.560x1.600), но останатите карактеристики на Dell 
се подобри. 178 степени видливост (Apple има 170 
степени), контрастот е  700:1(Apple - 400:2), освет лу-
вањето е 300cd/m (за Apple е 250cd/m) и како шлаг 
на крајот Dell има 14 мс време на одѕив, а Apple 16мс. 
Од гаџетите тука е 9-ин-2 читачот на картички (Com-
pactFlash, MemoryStick, SD картички итн.) За жал, 
неговата цена е висока така што за нас ќе остане са-
мо како посакуван предмет. 

САМСУНГ СО СВОЈОТ АС

Неодамна во Кореја Самсунг го промовираше својот ас во па-
метните телефони, SPH-H1000 DMB/WiBro. Не само што тој има и 
безжична мрежа, туку има и хардверска поддршка за VOIP. Има 2.2-
inch QVGA 262к дисплеј, што го прави најдобар во класата. Исто та-
ка, телефонот има можност да се поврзува со сателитската те ле-
визија за мобилни телефони на тој простор, како и можност за по-
врзување со поголем телевизор или проектор преку ТВ излезот. 
Камерата може да биде и со 2 и со 3 мега пиксели, што повторно го 
прави најдобар во категоријата. Фотографиите се одлични, а ви-
деоклиповите со DVD квалитет. Овој телефон на преклопување има 
и QWERTY тастатура на која ќе може да се пишуваат смс пораките, да 
се читаат и да се пишуваат мејлови.

TELSON TWC 1150

На времето, рачниот часовник беше цен-
тралниот извор на информации на секој 
човек. Како што минуваше времето, тоа поч-
на да се менува... Компанијата Telson се оби-
дува повторно да ги врати работите на свое 
место со својот најнов изум. Нивниот TWC 
1150 има сè заедно што имаат часов никот, 
телефонот и апаратот и се спакувани во ед-
но. Се носи на рака, исто како и нај обичен 
часовник. Единствен пропуст е тоа што те-
лефонот (или ако сакате - часовникот) нема 
опција за снимање видеоклипови, а фото гра-

фиите со 0,3 мега пиксели се сосема доволни за дисплејот со 65.000 бои. Ин те ресен 
"Бетменски" гаџет со многу можности кои секогаш ќе ви бидат буквално на рака.


