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E-TEN G500 

Откако во мрежата се појавија многу информации и неофицијални снимки на 
новиот - TEN G500, компанијата најпосле го претстави снабдениот со GPS (SiRF Star III) 
смарт телефон. Уредот е со подобри карактеристики од неговиот претходник М600, 
од кој не изостануваат Wi-Fi можностите. Инаку, четирибандовиот телефон е со 
димензии 119x62x23 mm и 186 грама, работи под Windows Mobile 5.0 системот и 
вклучува дисплеј со резолуција од 240x320 пиксели, процесор Samsung S3C2440 400 

MHz, камера со 1.3 мегапиксели со блиц, мини SD слот, 128MB 
ROM и 64MB RAM, Bluetooth 1.2 и вграден звучник.

SAMSUNG СО i300X СО 4GB ХАРД ДИСК

По сè изгледа Samsung незабележително го заменил мо-
делот i300 со i300x, иако сè уште не е сигурно дали прекинал 
со производството на моделот i300.

Основна разлика меѓу овие два модела е поголемиот ка-
пацитет на хард дискот кај моделот i300x, 4 гигабајти, како и 
новиот оперативен систем Microsoft Windows Mobile 5.0. Тој е 
опремен со одлични мултимедијални можности, тука се ка ме-
рата со 1.3 мегапиксели, која може да се користи и како ви-
део, одличен програм за слушање музика, Bluetooh, IrDA, ка-
ко и USB конекција, поддржува MP3 музика како рингтон, 
микро card слот. Покрај четиригигабајтниот хард диск мо де-
лот i300x има и 64 мегабајти интерна оперативна ме мо рија. 

ASUS LAMBORGHINI 

Овој црн манекен е резултат на необичното партнерство меѓу 
ASUS и врвниот произведувач на автомобили - Lamborghini. Ова не 
е прв обид да се здружат необични компании (Acer-Ferrari), но овие 
имиња звучат многу подобро. Најновата серија ASUS Lamborghini 
преносливите компјутери се во комбинација на квалитет и врвен 
дизајн, кои сигурно нема да поминат незабележани на пазарот. Сè 
уште не се познати детаљните спецификации на компјутерите, но 
се очекува под капакот со Lamborghini знакот да се појави ви стин-
скиот ѕвер.  

МОБИЛЕН ЗА КУЧИЊА

На почетокот на идната го ди-
на би требало на пазарот да се 
по јави PetCell, првиот мобилен 
на менет за кучиња, секако во 
фор ма на неговиот омилен ре-
мен.

Компанијата "PetsMobility" го претставува првиот мобилен теле-
фон, кој работи на вообичаената мобилна мрежа. Идејата за про-
изводство на оваа алатка е за да се избегне мож-
носта да го изгубите своето куче, и доколку тоа е 
издресирано така како што треба, би требало по 
повикот кон него и со одредена наредба тоа да се 
врати дома. Исто така, доколку некој го пронајде  
кучето ќе може да се послужи со неговиот мобилен 
телефон и да ви се јави, со што ќе може да ви ја 
каже неговата локација, односно каде се наоѓа. Pet-
Call, исто така, содржи GPS уред преку кој соп стве-

никот може да ја одреди локацијата на своето куче, а во уредот е вградена и интересната 
опција GeoFence, која на сопственикот му јавува кога кучето излегува од претходно 
утврденото подрачје за движење.


