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SAMSUNG SGH-P300

Никој не веруваше дека Motorola, која е позната по 
про изводство на најтенки мобилни телефони, ќе би де 
по бедена токму од Samsung. Samsung го пре зен ти ра-
ше својот нов модел на мобилен телефон SGH-P300, 
кој е со димензии речиси како една кредитна кар тич-
ка. Тој тежи 65 грама и е "дебел" само 9 ми ли метри. 
Кол  ку за споредба, досега нај познатиот тенок мобилен 
од Motorola, Razr В3 има14 mm. 

Покрај малата маса и димензии, Samsung во P300 
успеа да вгради и камера со 1,3 милиони пиксели, MP3 
плеер и Bluetooth, но сè уште нема податоци за из држ-
ливоста на батериите.

УДОБНО БУДЕЊЕ

Будење со чувство на одмореност по ноќното спиење не за виси 
од тоа колку долго спиеме, туку од фазата на сонот во која се бу-
диме. Доколку се будиме со "aXbo" будилникот, тој нè буди во нај-
добриот момент за нас. Ставете ја безжичната лента околу рач ниот 
зглоб, наместете го времето во кое сакате да се раз бу дите и "aXbo 
Sleep Phase Alarm Clock" ќе се обиде да го одреди најдоброто време 
за ваше будење во рамки на времето кое вие ќе го одредите (на 
пример, 30 минути). Предност на оваа на пра ва е тоа што алармот 
нема да остане придушен доколку во сон раката ја завлечете под 
перницата. Сензорите околу рачниот зглоб се вградени во мека 
врвца и го следат вашето движење, што одговара на одделни фази 
на сонот, а податоците безжично се испраќаат до часовникот смес-
тен покрај креветот. Овој интересен будилник има вградени три 
ме лодии кои автоматски се гасат доколку се разбудите.

SAMSUNG P900 DMB

Samsung претендира годинава на европскиот пазар за 
видеопродукција, со својот нов телефон SGH-P900 DMB (Di-
gital Media Broadcast), кој го претставија на светскиот Конгрес 

3GSM. Новиот уред е базиран на 
при лагодената верзија на DMB те х-
но логијата за европски стандарди. 
Поради корисниците 
удобноста на апа ра-
тот поддржува EPG 
(Electronic Program 
Guide), кој ав томат-
ски пребарува DMB 
програми. Уште една 
работа кај овој те лефон е 
дека екранот е поставен 
хоризон тал но, така што 
корис никот може да 
ужива во гледање 
ТВ-про грами. Sam-
sung P900 може да 

снима програми за подо цнежна репро-
дукција, а исто така, има и ТВ-излез. Со-
држи 100MB интерна мемо рија, која мо-
же многу лесно да се про ши ри преку мик-
ро SD слот. Samsung P900 DMB треба да се 
појави на европскиот пазар во другата четвртина на 2006 
година.

GOOGLE ГО КОПИРА ВАШИОТ ХАРД ДИСК!

Организацијата Elec-
tronic Frontier Foundati-
on, Здружение за заш ти-
та на дигиталните права 
и слобода на Интернет, 

ги предупреди сите 
корисници да не 
го download-ира-
ат и инсталираат 
Google Desktop, 
затоа што тој 
про  грам сериозно ја доведува во прашање при ват-

носта на корисниците. Портпаролот на EFF изјавил 
дека кога корисникот го употребува toolbar-от на 

Google, опцијата наречена "Search Across Computers" ги 
копира сите Word и PDF документи, личните пресметки 
(кои нај често се во Excel), PowerPoint презентации и дру-
ги тек стуални датотеки, кои потоа се пренесуваат на 

серверот на Google. EFF е загрижена поради тоа што на 
овој начин приватните податоци можат да станат јавни и 

достапни за туѓи очи. Организацијата веќе на  јавува кривично 
гонење и вклу чување на влас-
тите кои веќе покажале интерес 
за тоа што Google го чува на не-
говите сервери.


