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SAMSUNG i300X СО 4GB

Изгледа дека SAMSUNG незабележително го замени моделот i300 со i300x, иако сè 
уште не е сигурно дали престанале да го произведуваат моделот i300.

Основна разлика меѓу овие два модела е поголемиот капацитет на хард-дискот кај 
моделот i300x, 4 гигабајти, како и новиот оперативен систем. Microsoft Windows Mo-
bile 5.0. е опремен со одлични мултимедијални можности, тука е камерата со 1.3 
мегапиксели, која може да се користи и за видеозаписи, одлична програма за 
слушање музика, Bluetooth, IrDA, како и USB конекција, поддржува MP3 музика за 
рингтонови, micro card slot. Покрај 4-гигабајтниот хард-диск, моделот i300x има и 64 
мегабајти интерна оперативна меморија.

USB COFFEE WARMER

Најновиот производ на пазарот на технологија 
има рекреативно-забавен и корисен карактер. 
Мно гу пати се случува одењето по кафе да ви ја 
"пресече" идејата, која сте почнале да ја "от кри-
вате" на вашиот сметач. Или топлиот напиток 
нај често ви се лади, бидејќи сте преокупирани 
со работа. Има решение. "Chows China", во нај-
мала рака, произведе интересен USB-уред. На-
правата претставува "затоплувач" за кафе, кој се 
вклучува во сметачот. "USB Coff ee Warmer", како 
што се вика производот, може да се купи во три 
бои: бела, сребрена и црна. Со овој "USB" апарат, 
со помош на сметачот можете своето кафе или 
чај да го држите затоплено на 40 Целзиусови 

степени. Пречникот на чинијата која го загрева кафето изнесува 7,6 сан-
тиметри. Она што најмногу воодушевува кај новиот производ е него вата 
близина со сметачот.

ПРИНТЕР ЗА ЛУЃЕ ВО ДВИЖЕЊЕ  

Во последен момент, на минатогодишниот CeBit, Brother го лансира мини-
јатурниот принтер, за кој во оваа компанија велат дека е најмал.

Овој т.н. модел "мини принтер" е толку мал што 
без проблем може да се носи во внатрешноста на 
џеб-јакната. Мини принтерот го има на европскиот 
пазар од ноември. Тој се карактеризира со брзина 
на принтање од 4 страници во минута во необичен 
А7 формат, а може да принта и на широк спектар во 
медијата, вклучувајќи ги и налепниците, адресните налепници и разни формулари. 

Принтерот се напојува со литиумјонска батерија, која со едно полнење може да "отпечати" 
околу 1.000 страници и е прилагодлив за употреба во комбинација со notebook компјутерите или PDA уредите, а со нив 
комуницира преку USB или IrDA портовите.

MICROSOFT ИЗДАДЕ "ЗАКРПИ"

Microsoft издаде две "закрпи" за критичните сигурносни про-
пусти во Windows-овиот e-mail клиент Outlook и Exchange mail 
server. Од компанијата на Бил Гејтс известуваат дека ха ке рите, 
искористувајќи ги овие пропусти, можат да преземат ком плет-
на контрола врз туѓите компјутери или сервери, коишто ра-
ботат на софтвер од Microsoft. Проблемот поврзан со Windows 
се наоѓа во начинот на кој софтверот ги процесира веб-фон-
товите и влијае на сите верзии на овој оперативен систем, а до 
зараза на компјутерот доаѓа кога корисникот ќе го отвори меј-
лот или ќе посети Интернет страница со малициозни фон тови. 
До пропустот во Outlook и во Exchange дошло по ради 
начинот на кој апликациите ги декодираат некои e-mail 
пораки. Новите "закрпи" се издадени како дел од ре дов-
ниот месечен "patching" циклус.


