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TREO 700P

Во САД Palm го претстави новиот уред од својата фамилија Treo, моделот 700p. 
Се работи за smart phone уред многу сличен (ако не и идентичен) на моделот 
700w. Најважната разлика е што новиот модел користи Palm OS 5.4.9., додека 
претходната верзија се поткрева со Windows Mobile 5.2.2. Pocket PC Phone Edi-
tion. Овој dual-band телефон има 128MB вградена меморија, од кои 60 се 
наменети за корисникот, 1.3 мегапикселна камера, проширеност по пат на 
MultiMediaCard/SD/SDIO картичка, поддршка за MP3, видео и многу други 
работи. Софтверот е ориентиран на мултимедија и организација, што и  му 
прилега на еден таков уред. За сè да работи така како што треба се грижи 
Intel-овиот XScale процесор на 312 MHz, а резултатите можат да се следат 
на екранот со резолуција 320x320 точки и во 65.000 бои. Исто така, 
опремен е и со QWERTY тастатура, а батеријата може да издржи 4,5 часа 
разговор или 300 часа во stand-by mode. 

WI-FI ЧАДОР

Интерактивниот чадор 
кој е производ на ди зајн ер-
ската група Materious, може 
да дава информации за вре-
менската прогноза преку 
неговата рачка. Ин тересен, 
практичен и ко ри сен пред-
мет (и уред) исто времено. 
Во практиката не говата упо-
треба би из гле дала вака: до-
колку наутро кога изле гу-
вате од дома, ва шиот чадор 
не свети, тогаш не треба да се грижите за вре мето. Но, до-
колку рачката на чадорот свети во сина боја, тоа би значело 
дека тој ви вели дека треба да го понесете со вас, бидејќи 
може да заврне. Чадорот кој неговите производители го 
нарекоа Forecast (прогноза), користи Wi-Fi приемник, кој е 
сместен во неговата рачка и кој преку точките за пристап се 

конектира на Интер нет, 
собирајќи извеш таи за 
временската прогноза 
во под рач јето каде што 
неговиот корисник се 
нао ѓа.

FUJIFILM S5600

FUJIFILM S5600 претставува ни-
во на не заменливо тех ничко до-
стиг нување во така мало и ком-
пакт но куќиште. S5600 фо тоапа-
ратот е од најновата гама на Fujif-
ilm и ја претставува веќе про ве-
рената SuperCCD HR сен зор ска 
технологија, со што го направи 
овој фотоапарат многу славен. Гл-
ав ни адути за овој фо тоапарат се 
неговата голема чув  ствителност од 
ISO 1600, што е голема предност за пра- вење фо-
то графии со свежи бои, а исто така, ја нуди и мож носта со 
која мо же да се зумира x10 и тоа на оптички на чин. Ка ко 
идеално технолошко решение е и блицот, кој се отвора ав-
томатски по потреба, доколку модот на блицот е ста вен на ав-
то матско отворање. Со пет милиони ефективни пиксели, ка-
ко и единствениот со патент заштитена Fujifi lm SuperCCD HR 
технологија, мо же да се забележи изра зен квалитет на 
снимките кои оваа ка мера може лесно да ги направи. Едно-

став но, со овој ди гитален фотоапарат мо-
жете да го вра тите авантуристичкиот дух 
во себе, да излезете на чист воздух и да 
на правите прекрасни преубави фото гра-
фии за кои нема да верувате дека сте ги 
на правиле токму вие.


