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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

USB FLASH ОД 64 GB 

Американската компанија Kanguru издаде нов производ 
за љубителите на флеш дискови, кои се незадоволни со 
малиот капацитет. Меѓутоа, решението чини повеќе  от-
колку да се купи комплетно нов компјутер. Kanguru Flash 
Drive Max може да ви стане сопственост "само" за 2.800 

американски долари. 
За тие пари можете да 
набавите три Lacie Lit-
tle Big Drive уреди со
капацитет од 320 GB и 
ќе останете со "кусур" 
од 400 долари. Иако 

тие производи се да-
леку од Flash Drive Max, 
ул тра лесниот пре нос-
лив фл еш е со 18 грама 
те жина и со димензии 
9,2x2,5x1,5 см. Уредот е 
направен од NAND Flash 
чипови со врвен ква ли-
тет и десетгодишна га-
ранција во алу ми ниумско пакување за поголема заштита. 
Флешот најдобро ќе работи преку USB 2.0 приклучок, иако 
може и на 1.1 приклучок. Ако флешот од 64 GB е прескап, 
Kanguru нуди верзии од 32 GB за 1.500 долари и 16 GB за 
800 американски долари.

NOKIA 6175I

Nokia претстави уште еден од 
своите модели на мобилни те ле-
фони, станува збор за 6175i CMDA 
телефон на преклопување со 1.3 
мегапикселна камера и GPS receiv-
er. Освен тоа, овој модел може да се 

пофали и со 
многу други, веќе стандардни, опции 
за мобилни телефони од средна ка-
тегорија, како што се, MP3 player, вгра-
дено FM стерео радио, како и можност 
за снимање и репродукција на видео-
содржини. Но, за да не биде во целост 
ист како голем број други модели со 
вакви опции, Nokia тука го има на ве-
дениот GPS receiver. По сè изгледа оваа 
опција ста нува сè попопуларна и во 
иднина ќе гледаме сè повеќе мобилни 
телефони со вграден  GPS receiver. Што 
се одне сува до овој модел сè уште не се 
по знати податоците за неговата цена и 
пласирањето на пазарот.

FUJIFILM Z1

Z1 е комбинација на сите таленти кои може да ги по-
седува еден дигитален фотоапарат. Почнувајќи од не-
говиот супер тенок (слим) дизајн, кој слободно може да 
се носи и како приврзок, без при тоа да се чувствува 
некоја тешкотија дека се носи дигитален апарат со врвни 
перформанси. Опремен е со најновата Fujifi lm технологија, 
која работи врз основа на CCD чип со 5,1 милиони ефективни 
пиксели и х3 оптичкиот зум со вграден објектив направен од врвната Fuji-
non оптика. Како "шлаг" на целата опрема во овој дигитален фотоапарат е вградено 
квалитетен LCD екран со големина од 2,5 инчи (околу 5 см). Ергономскиот дизајн 

овозможува лесно ракување, а ако сите овие работи доволно не задоволуваат, верувајте дека ќе останете без здив од 
квалитетот на видеоснимката. Имено, резолуцијата на видеоснимката од 640х480 со 30 фрејма во секунда ќе го забележи 
секој ваш момент со квалитет за каков досега само сте го сонувале. Едноставно, стручњаците за дигитална технологија Z1 
го прогласија за дигитален фотоапарат со исклучителни перформанси и складни димензии за да може слободно да го 
носите на секое место и во секое време. Со сите овие карактеристики Z1 стана дигитален "ѕвер" за ова лето.


