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 DOPOD 586W

Тренд на паза-
рот за мобилни те-
лефони се голе ми-
от број непознати 
модели или по мал-
ку познати произ-
ведувачи. Меѓутоа, 
м н о г у б р о ј н и т е 
вакви модели не 
се плод на развојот 
на тие компании, 
туку станува збор 
за телефони раз-
вие ни на бази или таканаречени "платформи". Една од так-
вите платформи е Tornado Tempo од компанијата HTC и 
последниот мобилен телефон заснован на неа е Dopod 

586W. Овој модел го по-
кренува Windows Mobile 
5.0 оперативниот систем, 
поседува 2.2 QVGA екран, 
Wi-Fi, 128 мегабајти мемо-
рија и дополнителен mi-
niSD слот, 1.3 мегапик сел-
на камера, а сè тоа се по-
кренува со помош на TI 
OMAP процесорот на 200 
мегахерци.

ИНТЕРНЕТ2

Интернет2 или UCAID (University Corporation for Advanced 
Internet Development), е следната генерација Интернет. Пр ет-
ставува непрофитна организација, развиена од многуте врв-

ни универзитети на САД, и 
компании како Cisco, Intel и 
Comcast, во 1996 го дина, во 
потрага на брза достава на 
видео и други информации 
со поголеми брзини от кол-
ку на јавната Интернет-мре-
жа. Поврзана е на мрежа 
наречена Abi le ne national 
backbone, обез бедена од 
Qwest Communications. Оваа 
мрежа е со с тавена од ре-
гионална фи бер мрежа, ко-
ја наскоро ќе има капацитет 
од 10 ги га бита во секунда 

преку употребата на оптичко мре ж-
ни технологии. Ова ќе придонесе 
на побрз daunload на покомплексна 
програмска дата податоци, peer-
to-peer апли кации, видеоконфе-
рен  ција со ви со ка дефиниција и 
мрежно играње.

NOKIA E61 - БИЗНИС ЛИДЕР НА CEBIT

Лидерите во бизнис ориентираните мобилни телефони - 
Nokia, на Саемот CEBIT го демонстрираа новото поколение на 

мобилен - Е серија. Е61 е карактеристичен пример за all in 
one смарт телефон со landscape режим на дисплејот и 
QWERTY тастатура. Сите неопходни додатоци се собрани во 
четирибандовиот (GSM 900/1800/1900 MHz и WCDMA 2100 
Mhz) јувелир. QVGA дисплеј, составен од 16 милиони бои 

(320 x 240), push-to-talk, BlackBerry, Wi-Fi 802.11b, Bluetooth 
1.2 (до шест едновремени врски, од кои едната е аудио), 75 
мегабајти меморија и слот за miniSD картичка. Димензиите 
му се 117x69.7x14 мм, со тежина од 144 грама.

Телефонот почна да се продава во првото тромесечје 
од 2006 година, со цена од околу 450 евра.


