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ЖЕНСТВЕНИОТ SAMSUNG

Samsung беше првиот производител на мобилни телефони кој про-
изведе мобилен телефон со специјална намена, познатиот SGH-A400. 
Во текот на годината Samsung ја продолжи оваа традиција, а најновиот 
телефон е дизајниран специјално за припадничките на понежниот 
пол и ја носи ознаката SGH-E500. Samsung особено внимание му по-
свети на дизајнот на овој телефон, кој не е базиран само на нежни 
бои. Неговиот облик е инспириран од Ботичелиевата Венера. Ме-
ката и заоблена линија е дополнета со карактеристичен облик, го 
има во две бои, бела и кафена. Моделот E500 технолошки е во 
ранг со сите уреди на денешницата. Поседува GPRS/EDGE мож-
ност за пренос на податоци, екран со можност за прикажување 
на 262.000 бои, 80 мегабајти меморија и видеокамера со ре зо-
луција од 1,3 мегапиксели. Репродуцира мелодии во MIDI, MP3 

и AAC формат, а како посебен софтвер може да се издвои Mobile Beauty Box. Со помош на оваа програма 
корисниците можат да се фотографираат сами себе, потоа фотографиите да ги стават во програм и да пробуваат 
многу фризури на своето лице, кои се наоѓаат во програмската база.

ИНТЕРНЕТ ПРЕКУ ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА

Широкопојасниот пристап на Интернет преку елек трич ните 
мрежи би можел да им конкурира на Интернет 
услугите, кои денес се испо ра чу ваат преку теле-
фонските линии, кабли и сателити и значително 
да ги намали цените за крајните ко рисници.

BPL, кратенка за broadband over power lines, 
ги ко ристи по стојните линии за да го до веде br-
oad band сигналот 
во до мо вите. Би деј-
ќи електрич на та 
енер  гија е по за ста-
пена во домаќин-
ствата от колку те-
ле фон ската линија, 

новата струк тура би мо жела лесно 
да биде раз ви ена и во руралните 
под рачја. Овие планови внимателно 
ги следат про изво дите лите на мреж-
ната опрема и регу ла торните тела 
на пазарот, а особено конкурентите 
во каб ловските и во те лекомуникациските компании кои, на 
при   мер, во САД ги "др жат" сите 40 милиони приватни ко рис-
ници на широкопојасни врски на Интернет. Најновите ис тра-
жувања покажуваат дека дигиталните електрични водови се 
способни да ги прене суваат податоците со приближно иста 
брзина како и преку DSL (Digital Subscriber Line) технологијата, 
која ги користи постојните телефонски линии во домовите.

SONY ALPHA  

Sony Alpha е ед-
ен од првите ди ги-
тални фотоапарати 
од компанијата So-
ny со SLR, а е бази-
рана на дизајнот 
од Conica Minolta. 
Поради ова, оваа 
дигитална камера 
може да ги при фа-
ти сите објективи 
кои доаѓаат од по-
стариот Minolti DSLR 
Maxxum D5 i D7. So-
ny за сега не дава 
никакви прецизни детали во врска со својот Alpha, вк-
лучувајќи ја и цената која не е ниту приближно позната 
а исто така, и резолуцијата. Единствено што се знае е 

дека Sony Alpha ќе се појави на па за-
рот на почетокот на летото, а во текот 
на наредната година за неа ќе излезат 
и 20 нови објективи.


