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ПРЕНОС НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО НА МОБИЛЕН

Четири германски мобилни оператори почнаа експери-
ментално да емитираат телевизиска програма на мобилните 
телефони, во која (меѓу другото) ќе бидат опфатени и пре-
носите на натпреварите на претстојното Светско првенство 
во фудбал. Така, сè до 31 август, корисниците на T-Mobile, Vo-
dafone, O2 и E-Plus, кои имаат компатибилни телефони, мо-
жат да го примаат телевизискиот сигнал, како и програмата 
на 16 радиостаници. Овој проект ќе биде достапен само за 
корисниците во Берлин, Минхен, Хамбург и во Хановер. Те-
левизиската програма која ќе се емитува и на мобилните 
апарати ќе биде од каналите ARD и ZDF (кои ќе ги пренесуваат 
натпреварите од СП 2006), како и од некои приватни канали, 
кои за корисниците подготвија свои специјални емисии за 
мобилно емитување.

Цената која треба да се плати за да се има ова задоволство 
не е толку висока и ќе се движи од 5 до 15 евра месечно, во 
зависност од бројот на избраните канали.

SPH-B3200 МУЛТИМЕДИЈА ИЛИ ТЕЛЕФОН

Човек може за многу нешто да се чуди во однос на новиот 
мобилен телефон на Samsung. Првото прашање кое секој ќе 
си го постави е дали се работи за мултимедијален уред или 
за телефон. SPH-B3200 располага со 2.2-инчен QVGA дисплеј, 
S-DMB тјунер и одлична 2 мегапикселна камера. Со камерата 
може да се снимаат клипови дури и во MPEG-4 формат! 
Вградената меморија му е 80MB, но таа може лесно да се 
дополни, со помош на MicroSD мемориска картичка. Ин-
тересно во новиот телефон на корејската компанија, исто 

така, е 8-на соч-
ниот d-pad и 
пет те специ јал-
но напра вени 
геј мерски тас те-
ри. Преку Blue-
tooth, ќе може 
"мрежно" да се 
играат игри и 
со други иг ра-
чи. SPH-B  3200 
ќе се про дава 
по це на од 631 
аме рик ански 
до  лар.

ПРИСТИГНУВА NOKIA N72

Компанијата Nokia ја почна испораката на својот нов мул-
тимедијален мобилен телефон со ознаката N72. Во внатрешноста 
на црното или розовото куќиште се крие дигитална камера со 
резолуција од два мегапиксела, 20 мегабајти интерна ме мо-
рија со можност за надоградување со RS-MMC картичка, 
мултимедијален плеер со дополнителни наменски коп чи-
ња, FM радио, како и Интернет пребарувач, со кому ни ка-
циските страни, тука е поддршката за Bluetooth и GDM/
EDGE мобилните мрежи. Цената и достапноста на па-
зарот на овој модел сè уште не се објавени.


