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SHARP 904SH СО VGA ЕКРАН

Новиот Sharp 904SH телефон 
прв има вгра де но VGA екран од 
2.4" и резо лу ција од 480x640 пик-
сели, 262k бои, кој е за че тири 
пати подобар од QVGA ек ранот. 
Екстерниот екран е ед но   линис-
ки  мо   но  хроматски екран со 12x72 
пискели. Исто така, 904SH по-
седува и сензор за кон трола на 
дви же њето, тоа е нова тех но-
логија, која ово зможува препоз-
навање на движењето во сите 
правци кои соп стве никот ги 
прави. Во овој телефон е 
вградена и нај нова те х-
но логија за препо-
знавање на лич нос-
ти. Телефонот има 
речиси иста 
про  порција , 
како и не-

говиот сла вен 
пр ет ходник Sharp 903, а изгледа дека и 
ка ме рата е иста, 3.2 мега пиксели со 
автофокус и 2x оптичко зголе му ва-
ње, а присутна е и уште една 
видеокамера, која служи за ви-
део конфе ренција. Ин терната ме- м о -
рија на но виот Sharp е 20 м е г а -
бајти и ле сно може да се п р о  ш и -
ри пре ку мини SD кар- тич ка. Те ле-
фо нот посе ду ва 3D зв уч- на под дрш ка. 

П о д   д р  ж у  в а 
т р и - б а н д о в и 

GSM мрежи и има 
Bluetooth и infrared 

ко нек ција. 

MRAM

MRAM или Magnetoresistive Random Access Memory, може 
да го промени начинот на кој ние работиме. Истражувачи од 
IBM покажаа дека MRAM може да биде и побрз до 6 пати од 
денешнава технологија, DRAM или dynamic RAM. Речиси е 
брз колку SRAM или static RAM, има поголем степен на де-
градација отколку кај флеш мемориите. За разлика од овие 
технологии, MRAM користи магнетизам наместо електричен 
набој за да ја запише информацијата. Како резултат 
на тоа мно гу е поевтин. Во декември 2005 година 

технолозите од Сони 
ја пресметаа бр зи ната 
со која ги запишува 
информациите - 2 на-
но секунди. Ако се ус-
вои како универзален 
стан дард, MRAM зна-
чително ќе го про ме-
ни начинот на компју-
терските ап ликации.

ВЛЕЗЕТЕ ВО ИГРАТА! 

На годинашниот CES (Consumer Electronics Show) беше 
претставен новиот гаџет наречен Z800 3DVisor, прва ком би-
нација на OLED дисплеј со висока резолуција и аудио состав 
за вистинско 3D доживување, кој гледањето филмови и 
играњето компјутерски игри 
ќе ги внесе во нова ера. "Вле-
зете во играта" е мотото на 
овој гаџет. Сосема очекувано, 
затоа што се знае дека на него 
први ќе "паднат" страствените 
гејмери. Или подобро кажано, 
Z800 3DVisor е производот кој 
играчите веќе одамна го че-
каат, а со чија помош игрите 

ќе станат уште попопуларни. 
Освен тоа што на корис ни-
кот му овозможува целосно 
тродимензионално дожи ву-
вање, Z800Visor има одли-
чен звук, а се напојува пре-
ку USB.


