HI - TECH
ДИГИТАЛНА РАМКА ЗА ФОТОГРАФИИ
Philips Photo Frame е дигитална рамка за фотографии, која
беспрекорно ќе се вклопи на секоја работна маса и ќе ви
овозможи да ги прикажете вашите омилени фотографии.
Во особено цврста и "симпатична" рамка е сместен 7-инчен
екран, на кој вашите омилени фотографии ќе се менуваат во
одреден временски интервал, кој сами ќе го одредите. Ретко
кој може да остане рамнодушен пред оваа дигитална рамка,
постои опасност дека вашата работна продуктивност би се
намалила доколку ја имате на бирото, од причина што постојано би ви го одвлекувала
вниманието. Со самото вклучување почнува уживањето. Се поставува прашање зошто
досега некој не се сетил да произведе ваков уред, кој би ги прикажувал омилените
фотографии. Уредот е едноставен за користење и за сетирање.

SIEMENS-ОВА ТЕЛЕФОНИЈА
ТРИЕСЕТ ГОДИНИ APPLE
Годинава се навршуваат триесет години откако Steve Wozniak и Steve Jobs
го основаа Apple Computer, кој денес
е еден од најпознатите брендови на
светот, познат по своите квалитетни
компјутери, но можеби уште повеќе и
по нивниот револуционерен музички
плеер - iPod. Доволно е да се напомне
дека оваа компанија минатата година "сврте" рекордни 13.93 милијарди долари од кои 1.34 милијарди
се чист профит. Од своето основање, па до денес, компанијата
помина низ кризни и успешни периоди, но сите се согласуваат дека нејзините успеси, кои последниве години рапидно се зголемуваат, се
заслуга на Steve Jobs.
Затоа, денес со големо внимание се слуша секој негов збор
и со нетрпение се
очекуваат настаните
на кои Apple ги претставува своите нови,
забавни и револуционерни производи.

Иако BenQ го презема Siemens-овиот дел за мобилни
телефони, Siemens и натаму ќе произведува уреди поврзани со фиксната телефонија, IP и
други комуникации и мултимедијални технологии. Еден од тие
производи, кој со текот на времето ќе биде поинтересен за сè
поголем број корисници е Гигасет C450
IP, хибридниот DECT
телефон, кој со фиксната телефонија има
поддршка за VoIP, а пренасочувањето меѓу тие два
начини е многу едноставно. Siemens, исто така, го претстави првиот DECT
телефон со енкриптуван пренос на гласот,
кој ги поддржува последните енкрипциски
стандарди, а со тоа би требало да се спречи
прислушкувањето - деловните тајни да останат тајни. Ознаката на моделот е SL74X и
визуелно тој е еднаков на моделот без
енкрипција, SL74.
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