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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SONY ERICSSON V630i

Sony Ericsson го претстави 
новиот мултимедијален те ле-
фон за Vodafone, со што новиот 
уред под името V630i доаѓа со 
ин ста лирани Vodafone апли ка-
ц и и и ,
од кои 
н ај  и н -

тересни се Radio DJ и Mobile TV. Пр-
вата апликација овоз мо жува интер-
активен аудио streaming, каде што
по пат на гласање можете сами да
создадете свој канал и плеј-листа. 
Mobile TV зборува за самиот се бе, а
тука е и поддршката за видео по раки
и видеотелефонија. За овие ап ли-
кации да работат така како што тре-
ба се грижи UMTS 2100, кој теле фо-
нот, исто така, го поддржува. Од
хард вер ту ка се 1.9-инчниот TFT ек-
ран во 262.000 бои, 2 мегапикселна
камера и една мала VGA резолуција
за видео повици.  За сместување на
податоците се грижи Memory Stick
Micro картичка од 256MB. 

НАЈТЕНКИОТ ДВД ДИСК НА СВЕТОТ 

 Користејќи иновативна 
наноимпринт технологија, 
Hitachi Maxell успеа во соз-
давањето на најтенкиот 
ДВД диск на све тот, со де-

белина од 0.092 мм. Со оваа димензија дис кот е потенок за 13 
пати од денешните ДВД дискови, кои се во употреба, но се-
пак го има истиот капацитет од 4.7 GB. Очигледно е дека еден 
ваков диск нема многу да ви помогне со тоа што е не ве-
ројатно те нок, но за мис лете ја до бивката кога зборуваме за 
стотици вакви дискови. Да речеме, земете 100 тенки ДВД 
дискови и спо-
редете ги со 
100 обични, 
така што вед-
наш ќе ви пад-
не в очи колку 
простор ќе ви 
заштеди до-
кол ку имате 
ог ромни ко-
лекции на по-
датоци. Кога 
ќе биде пуш-
тен во про-
дажба, се очекува да се продава по цена од 325 долари за 
пакет од 100 дискови.

МУЗИКА ПРИ ЏОГИНГ

Познатиот производител на патики Dada промовираше 
нова серија 
наречена Co-
de M, која е ин-
тересна по тоа 
што прет ста-
вува прво вг-
ра дување на 
MP3 плеер во 
обувки.Тој се 
наоѓа во "ја зи-
кот", а дода ва-
њето на песни 
се врши преку 
USB интерфејс. 
Репро дук ци-
јата на веќе 
в м е т н а т и т е 
песни до слу-
шалките се вр-

ши по безжичен пат, а со едно полнење на батеријата може 
да се слуша до 6 часа музика. Најниската цена на Dada Code 
M патиките ќе биде 199.99 долари, но сè уште не се знае 
кога ќе се појават на пазарот.

ЗВУЧНИК - РАКЕТА

Комерцијално именуван како HA-325, овој модел на 
звучник со инженерско потекло е навистина нешто посебно. 
Секој детаљ е разграден, испитан и проверен со максимална 
прецизност. Првата изразено видлива разноликост е об ли-
кот на бас ре флексот, кој инаку служи како тунел за басот и за 
зв учната кутија. Со 
сво  јот изглед неодо-
ливо потсетува на 
млазна вселенска ра-
кета. Од Haliaetus Tec-
hnologies нагла сува-
ат дека так виот об-
лик драстично ја на-
ма лу ва турбуленцијата во бас рефлексот доведувајќи до кр-
и с  т а л н о чист звук. Втората, малку по тешко видлива 

разлика, се однесува на составот на ма-
теријалите на звучникот и кон струк  ци-

јата, која е изведена во сендвич вер-
зија. Употребени се матери јали ка-
ко кевлар, иглични влакна и стак-

лена плетка, поврзана со поли-
утеранска смола. Вна трешноста 
на звучникот е об ложена со по-

себен облик, кој би требало да 
ги намали или да ги елиминира 
непотребните звуци во кути-
јата.


