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LOGITECH BLUETOOTH СЛУШАЛКИ

Слушалките употребуваат Bluetooth технологија за поврзување 
со мобилниот телефон и осигуруваат одличен стерео звук и чисти 
телефонски разговори дури при силен ветер. Микрофоните Logi-
tech WindStop се со специјална обвивка, која служи како бариера 
пред напорите на ветерот и создава идеални услови за разговори 
на отворено или во автомобил со отворен прозорец. Rechargeable litium-јонската батерија 
обезбедува повеќе од 10 часа време за разговор и повеќе од 300 часа во stand-by. Моделот 
Mobile Stereo Headset HS 210 има слушалки со квадратен пресек и вграден микрофон, а Mobile 
Stereo Headset HS 200 е со тркалезни слушалки и микрофон, кој се наоѓа од десната страна. 
Двата модела на мобилните стерео слушалки на Logitech ќе се појават на пазарот оваа пролет.

МОБИЛЕН ЗА ДЕВОЈКИ

Пристигна Siemens CF75, 
мо билен на преклопување на-
ме нет за корисниците кои ба-
раат телефони со пристапни 
це ни и солидни карак те рис-
тики. Ос вен екстерното ек-
ранче во боја и VGA камера со 
блиц, тука се и MMS пораките, 
но и E-MAIL по раките. Под 
дол жината од 9,4 и широ чи-
ната од 5 сантиметри се наоѓа 
малиот екран во боја, а под 
него се крие екран од 65.000 
бои. Вградената дигитална ка-
мера овозможува снимање 
на дигитални фотографии, од-
нос но нивно испраќање по 
пат на MMS или E-MAIL по ра-
ки. Блицот го олеснува сни-
мањето на фо тографиите во 
лоши светлосни услови. На 
располагање е и 3D теле фон-
скиот пилот (виртуелен по-
мошник), кој  потсетува на си-
те важни датуми и договори, 
а hendsfri функцијата овоз-
можува слободни раце при 
теле фони рањето. Едно став-
ната нави га ција овозможува 
брза помош на копчињата, ко-
ја се навигира во пет насоки. 
Во случај на здо девност за-
бавуваат интересните игри, 

кои ги има на него. CF75 
поддржува USB 2.0 за брз 
пренос на податоци со ком-
пјутерот, а во меморијата 
може да се сместат дури 
1.000 адреси и телефонски 
броеви.

USB ВЛЕЧКИ

Доколку некогаш се најдете во соба, работите на компјутер 
кој има вграден USB пруклучок и многу ви е студено на но-
зете, а во таа просторија нема грејно тело, не грижете се, има 
решение и за ова. Јапонците из мислиле USB вл ечки, кои слу-

жат да се стоп лат ста-
палата при вакви 
ус ло ви, и исто вре  -
мено да се изма-
сираат и од мо-
рат. Значи, се ра-
бо ти за влечки, 
кои се вклучу ва-
ат на USB при к лу-
чок во пер со на-
лен ко мпју тер, ги 
ставате на нозете 
и натаму е нивна 

работа. Битно ва ши те стапала ќе се чув ствуваат најубаво 
на светот.

SAMSUNG MINIKET PHOTO

Samsung успева на прв по-
глед успешно да се вклопи во 
практичната концепција за 
мул тифункционалните мул ти-
медиски уреди. Освен вооби-
чаените можности на пер со на-
лниот аудио и видео плеер, Mi-
niket Photo (SDC-K50) вклучува 
уште вградена дигитална ка ме-
ра со резолуција од 5.25 мега-

пиксели и DMB тјунер за при-
мање телевизиски сигнал. Ма  -
лиот уред се препорачува со 
цена околу 430 евра.


