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SHARP СО НОВИОТ 
TV-MOBILE

Специјално за мо бил-
ниот оператор Vodafone 
компанијата Sharp го на-
прави но виот мо билен 
телефон - 905SH. Теле-
фонот е со здаден за гле-
дање те левизија и во не-
го има вградено DMB-
ри сивер. Резолуцијата 
на екранот му е 240х400 
пиксели. Камерата му е 
со 2.02 мегапиксели и авто фо кус. За пренос на податоци мо-

же да се користи 
Bluetooth, а под-
држува mi ni SD 
ме мориски кар-
тички. Ди мен зи-
ите на те ле фонот 
се 105 x 49х27, а 
тежи 143 грама.

ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦАТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА

Американскиот оператор Virgin Mobile и компанијата Kyo-
cera Wireless го пуштија во продажба мобилниот телефон 
Switch Back, наменет за 
помладите. Телефонот го 
поддржува сервисот AOL 
Instant Messenger, а це-
ната по која веќе се про-
дава на американскиот 
пазар е 149,99 долари. 
Дру ги карактеристики му 
се надворешен дисплеј со резолуција од 128х128 пиксели и 

поддршка од 65.000 бои, 
внатрешен дисплеј со ре-
золуција од 128х160 пик-
сели и поддршка од 
65.000 бои, VGA-камера 
со 5х дигитален зум, WAP 
2.0, организатор, калку-
латор, будилник со вкуп-
на тежина од 113,4 грама.

BLUETOOTH ЧАСОВНИК ОД 
CITIZEN

Додека чекаме Seiko да го пуш-
ти во продажба својот часовник 
со Bluetooth, Citizen го претстави 
првиот таков уред, кој навистина 
ќе влезе во трговската мрежа. Ci-
tizen i:VIRT (W700) се поврзува со 
соодветни мобилни телефони и 
преку малиот OLED дисплеј по ка-
жува информација за дојдовните 
повици, при што сигнализира преку светлосен сигнал и ви-

брација. Часовникот известува и до-
колку безжичната врска со телефонот 
се прекине, на пример, ако е забо-
равен, изгубен или украден. Уредот е 
снабден со акумулаторна батерија, кој 
издржува 5 дена работа и има ди мен-
зии 40x42.4x14.6 mm при тежина од 
55 грама. Продажбата на првите 5.000 
примероци од Citizen i:VIRT почнуваат 
на 7 јули, и ќе бидат достапни во две 
варијанти - сребрена и црна.  

LENOVO I720

Компанијата Lenovo го пушти во 
промет мобилниот телефон i720. 
Тој има добар TFT дисплеј со ре-

золуција од 128х160 пиксели. 
Те лефонот работи на GSM 900/
1800 и има поддршка на GPRS. 

Во него е вградена 1.3 ме га-
пикселна камера, 64 мега бај-

ти вградена меморија и 
USB порт. Димензиите на 
теле фонот му се 94x43x17 
mm, а тежи 78 грама. Се 
оче ку ва Lenovo i720 на 

пазарот да се појави 
наскоро, а за цената сè 

уште ништо не се знае.


