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SAMSUNG SPH-V8200 СО 8MP КАМЕРА

Пред неколку дена Samsung го најави својот новитет 
- мобилен телефон со рекордни 8 мегапиксели камера, 
кој дефинитивно ги надмина конкурентите...

Телефонот е 3G, со 8 мегапиксели CCD сензор (со Au-
tofocus и со fl ash),

VGA (640x480 - VHS квалитет) видеоснимање, TFT LCD 
екран со 16 милиони бои, MP3 плеер, Dual Stereo 3D 
звучници, TV-Out итн. Телефонот под марката Anycall, кој 
е бренд под кој настапува Samsung за Далечниот Исток, 
се очекува најпрво да излезе на нивниот пазар, кој е 
најсилен во поглед на модерната мобилна телефонија.

NANO WIFI

Шведскиот производител на полупроводници Nanoradio 
AB е веќе подготвен, со веројатно најмалиот досега про-
изведен WiFi чипсет. Наречен NRX700, тој е со големина од 
20мм и според компанијата е со најниско конзумирање на 
енергија меѓу мож-
ните ва ри јан ти. 
Чипсетот е соо д-
ветен за вг ра ду-
вање во уре дите, 
како што се, мо-
билните те ле фо-
ни, мултиме ди јал-
ните плеери и уре-
ди, кои рас по ла га-
ат со VoIP по тен-
цијали. Се оче кува 
со масов но произ-
водство на NRX700 
да се поч не во те-
кот на тре тото тро-
месечје од годинава.  

 HP NX6125
 
Меѓу производителите на преносливи компјутери, He-

wlett-Packard зазема истакнато место и се наоѓа на самиот 
врв. Иако со дизајнот и со ква литетот на моделите од пред 
неколку години по мал ку за-
останува, новите "пре нослив-
ци", во кои спаѓа и тес тираниот 
nx6125 забележи телно доне-
соа подобрување и опра в дана 
репутација на произ ве ду ва-
чот. Моделот nx6125 e ба зиран 
на ком би нација на AMD-ови-
от Turion про цесор за пренос-
ли ви компјутери и ATI-овата 
мобилна чипсет кар тич-
ка Xpress200, а прет-
ста вува ед ен од 
ударните модели 
на нова та ге не ра-
ција преносливи ком-
пју тери, кои би требало на AMD да 
му обезбедат дел од ко ла чот 
на мо бил ниот пазар.

SAMSUNG SGH-Z710

Претставен на 3GSM, Samsung SGH-Z710 е трибандовиот 
GSM GPRS/UMTS склопувачки телефон, кој треба да се 

присоедини во текот на 
второто тромесечје од го-

динава кон тимот на те ле-
фоните со 3.2 MP камери на 

ев роп скиот па зар. Дру гите ка-
рак  те рис тики вк лу чуваат QVGA (240 

x 320) прекршлив дисплеј, TV-out, 1.1" 
вн а тре шен дисплеј, стерео сни мач и 
пле ер, поддр жува MP3/AAC фај лови. 
Вг радената ме мо ри ја е со капацитет од 
128MB, поддржана со Mic roSD слот.


