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ПРОЖЕКТОР СО DVD ПЛЕЕР ОД TOSHIBA

Toshiba во Хановер го претстави својот нов пренослив 
прожектор et20 на компанијата со уникатен Super Close Pro-
jection објектив, а благо да-
рение на него од растојание 
само од половина метар 
може да биде создадена 
прецизна слика со дијаго-
нала од 1.3 метри. Освен 
со оригинален дизајн, овој 
уред располага и со вг ра-
ден DVD плеер кој во ком-
бинација со новиот об јек-
тив го прави чудесно мо-
билно решение. Во et20 се 
вградени уште: систем за 
обработување на сликата Realta HQV, 5.1 аудио системот, 
HDMI порт, контраст 2000:1, резолуција 854x480 пиксели во 
16:9 формат и уште некои додатоци како алгоритми за на ма-
лување на шумот, чија цел е да ја подобрат сликата. Про даж-
бите на  Toshiba et20 почнуваат во април за цена околу 1.800 
еврa.

МОБИЛЕН СО 10 
МЕГА  ПИКСЕЛИ!

Моделот е претставен 
на CeBIT, со ознака SCH-
B600, со фотоапарат и фо-
тографија со најголема 

ре золуција досега што ја поседува некој мобилен апарат. 
Првото искуство на корисниците зборува за многу квали-
тетна дигитална камера со прејака резолуција, наведувајќи 
дека е подобар од повеќето дигитални фотоапарати од ви-
соката средна класа. Освен високата резолуција, фото апа-
ратот постигнува тројно 
(х3) оптичко и х5 дигитал-
но зумирање, блиц и блен-
да 1/2.000. Уште една прак-
тична опција е и корис те-
ње на Bluetooth слушал-
ките како далечински уп-
равувач за фотографирање 
на фотографии. Од оста-
натите карактеристики, ту-
ка е и дијагоналниот 56 
ми   лиметарски QVGA дис-
плеј со 16 милиони бои, прием на дигитален (DMB) сателит-
ски ТВ-пренос, репродукција на звук, слика и видео, пре-
познавање на глас, Bluetooth слушалки и microMMC мемо-

риска картичка.
Овој "ѕвер" ќе биде пуштен во продажба кон 

кра јот на оваа година, прво на кореанскиот па-
зар, а потоа и во останатите држави во светот.

"ОРИГАМИ" СЕ ПОЈАВИ

Светската јавност имаше прилика да го види долго оче ку-
ваниот и најавуван џебен сметач наречен "Ори   гами". Овој 
хиб  рид од пренослив сметач и мобилен телефон со големина 
кол   ку тефтер претставува своевиден но витет на пазарот. 
"Ори   гами" тежи по мал ку од 0.972кг и има екран кој реа  гира 
на допир од 17.78 см. Но виот мобилен сметач ќе ко ристи „Ин-

телов“ микропро це сор, а како опера ти-
вен сис тем ќе ја ко ристи мо дифи ци ра-

ната вер зија на "Windows XP", "XP Tab-
let PC". Но виот вид ком пјутери на 

кој им припаѓа и "Оригами" ќе 
можат безжично да се повр-

зуваат на Интернет, а во себе 
ќе имаат вг ра-

дени хард дис-
кови, но како што 

в е л а т струч ња ците во оваа 
фа   за новите сметачи не ќе мо жат да 

ги заменат РС-та. "Оригами" ќе ги пре диз-
вика, "Ејпл" и "Сони" да дадат "свое ми сле-
ње" на тоа поле користејќи ги како основна 
инспирација "iPod" и "PlayStation Portable".


