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АВТОМОБИЛСКИТЕ КЛУЧЕВИ МИНАТО?
 
Hitachi објави дека работи на создавање систем 

кој би можел да ги познава вените во прстот на во-
зачот. Со ова би можело 
клучевите за автомо би-
ли наскоро да станат 
минато. Би требало овој 
систем да биде побез бе-
ден од идентификацијата 
базирана на препознавање на отпечатоците од 
прстите. Безбедносниот систем на Hitachi веќе се 
користи во две банки во Јапонија, кои оваа тех но-
логија ја користат кај своите банкомати.

ВОЈНИЧКИ МОБИЛЕН

Идниот месец најголемиот јапонски мобилен опе ратор NTT 
DoCoMo на пазарот ќе лансира MP3 плеер со 
војнички изглед, кој ќе може да симнува песни од 
дигиталната мобилна мрежа 3G FOMA. Секако, тоа 
воедно е и мобилен телефон, меѓутоа се разликува 
од останатите мобилни телефони, со можност за 
репродукција на музика како што е еден модел на 
Моторола. Овој гаџет под името Music Porter X е 
дизајниран така што корисниците ќе можат по-
големиот дел од своето време да го ми нуваат 
слушајќи убава музика. Уредот се наоѓа во многу 
привлечна воена кутија со зелена боја. Music Por-
ter X има 1 GB меморија, но го поддржува Со-
ниевиот ATRAC 3 Plus формат, кој начелно испо ра-
чува подобар квалитет на звук при ниски преносни 
податоци отколку форматите, како што се, AAC и 
MP3 кој, исто така, ги поддржува.

Под оваа сафари зелена маска е сместен и ФМ 
радиоприемник. Music Porter X има голем (2,8 
инчи) екран во боја, со резолуција од 240х400 пиксели и камера 
со резолуција од 320.000 пиксели. Неговата тежина е 136 грама, а 
димензиите му се 10,9х5х2,4 см.

SAMSUNG SCH-V850

Од Samsung пристигнува уште еден новитет на пазарот за мобилни телефони. Со 
оглед на сите функции кои SCH-V850 ги поседува, 
може да се каже дека овој уред најмалку е мобилен 
телефон. Освен вградената 1.3 мегапикселна ка ме-
ра, музичкиот плеер, можноста за снимање глас и 
репродукција на видеоматеријал, може да се ко-
ристи и како GPS, па на неговиот дисплеј без про-
блем можат да се прегледуваат мапи на градовите. 
Што се однесува до неговиот дисплеј, станува збор за 
двоинчен QVGA TFT дисплеј со 262.000 бои. Покрај тоа 
што служи како навигационен систем, SCH-V850 под-
држува и NATE Drive навигационен сервис, кој преку 
Global Positioning System-от на корисниците им дава 
информации за сообраќајниците и за насоката на во-
зење. Засега, сè уште нема прецизни информации кога 
овој нов мобилен телефон од Samsung ќе се појави на па-

зарот, но и на кои пазари ќе го има, освен на корејскиот. Позната е само неговата цена, која ќе 
изнесува околу 500 американски долари.


