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НАЈСКАПИОТ MP3 ПЛЕЕР 

Плеерот изработен од злато и 
збогатен со дијаманти е направен 
по нарачка на родениот во Ру-
сија канадски милијардер Алекс 
Шнајдер, сопственик на натпре-
варувачкиот тим "Мидланд" од 
Формула 1. Специјалната верзија 
на моделот TrekStor i.Beat Organix 
Gold беше изложена пред по се-

тителите на штандот на компанијата на Технолошкиот саем 
CeBIT во Хановер. Надворешниот дел на плеерот, кој чини 
20.000 американски долари, е од 18- каратно злато и е ук ра-
сен со 63 дијаманти. Стан-
дардниот модел TrekStor 
i.Beat Organix се продава 
по цена од 100 до 180 ев-
ра, во зависност од капа-
цитетот на меморијата 
(512 MB или 1 GB). Во овие 
модели е вградено FM 
радио и тоа ги поддржува 
музичките фајлови во фор-
матите MP3, WMA, WAV, 
ASF и OGG.

НАЈТЕНОК МОБИЛЕН НА СВЕТОТ

Овој пат во моментов нај тен-
киот мобилен телефон на пазарот 
го претстави мобилниот оператор 
KFT - Technologies. Нивниот модел 
EV - K100 е тенок само 7,9 мм, што 
во последно време е многу по-
пуларен, а iPod Nano музичкиот 
репродуктор успеа да направи 
"дебелина" од 6,85 мм. EV - K100 
тежи само 60 грама, содржи MP3 
плеер и екран во боја со големина 
од 1,8 инчи, 1,3 мегапикселна ка-
мера и дури 165 MB меморија која, 

за жал, нема можност за до-
полнително зголемување. 
Уредот на нашето подрачје 
ќе се појави наскоро по це-
на од 400 долари, додека 
точниот датум за негово по-
јавување не е познат.

СТАНИЦА ЗА ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ

Станицата за виртуелна реалност всушност е вдлабнат по-
лукружен екран сли чен на сателитска антена, на кој се 
проектира слика од ком пјутерот. Овој преносен и ин-
тересен систем не бара користење на посебни очила 
или кацига и претставува евтино ре шение за симулации 
на возење, летање, воени акции, пробни мисии, 3D ди-
зајн и овозможува други примени, каде што техно ло-
гијата за виртуелна реалност би мо жела да биде од 
полза. Визуелната технологија TruTheta на компанијата 
Elumens овозможува 3D искуство со обединување на 
оптиката, софтверските решенија и ди зајн на мони то-
рот, за на корисниците да им овозможи содржини кои 
се прикажуваат на хемисферен монитор висок 1,65 мет-
ри и длабок 53 сантиметри. Функцио нал носта на овој систем 
за виртуелна реалност може да се прошири со дополнителни 
модули, како што е до пол ни телниот систем за свет лос-
ни ефекти или аудио сис темот.


