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ПРЕПОЗНАВАЧ НА ЛИЦА

Доколку ви здодее внесувањето шифри за логирање во 
вашиот компјутер и доколку палецот веќе ви е "излижан" од 
автентикација на уредите за читање отпечатоци од прстите, 
овој нов производ овозможува лесно и едноставно лог ира-
ње.

Snappy Face Recogni-
tion системот е рево лу-
ционерен производ за 
автентикација на корис-
ниците. Овој уред го ске-
нира вашето лице и врз 
основа на линиите на ли-
цето и другите био мет-
риски информации ово з-
можува логирање во ком -
пјутерските системи. Ли-
цето го снима камера со 
резолуција од 1.3 ме га-
пиксели, а наменет е за 
"мобилен животен стил", 
бидејќи е мал и пре но-
сен. Освен авто риза ци-
јата на корисниците, овој уред, кој тежи само 120 грама, 
служи и за фотографирање и за снимање видеоклипови. 
Snappy face Recognizer моментно е достапен само во Европа, а 
цената му е околу 100 американски долари. 

SAMSUNG D900

Наскоро успешната D серија на Samsung ќе биде до пол-
нета со нов модел. Не треба да ја спомнуваме популарноста 
на моделите D500 и D600, а по 
перформансите се чини дека и 
D900 ќе тргне по нивните стапки. 
Станува збор за најтенкиот ли з-
гачки телефон на светот, кој е те-
нок само 13 милиметри и пре-
полн со нови технологии и оп-
ции кои можевме да ги посакаме. 
Телефонот има димензии од 103 
x51x13 mm и тежи 93 грама. Дис-
плејот кај D900 е QVGA со го ле-
мина од 2.1 инчи и резолуција од 

240x320 пиксели, а сли-
ката на него е совршена. 
Кога на овој дисплеј ќе ја 
додадеме и резолуцијата 
на камерата од 3 мега-
пиксели, која D900 ја по-
седува, станува јасно де-
ка снимањето и пре гле-
дувањето на фотогра фи-
ите на него ќе биде со-
вршено и уживање. Што 

се однесува до просторот за зачувување на податоците, овој 
модел на Samsung, освен вградената меморија од 80MB има 
простор и за miniSD мемориска картичка, кој поддржува кар-
тички со капацитет до 2GB. Од останатите опции ќе го спом-
неме TV-out излезот, со чија помош податоците од овој мо-
билен можат да се прегледуваат и на TV. Нормално, тука е и 
Bluetooth-от, како и MP3 плеерот. Со овој модел, Samsung ја 
заокружи трилогијата на неверојатно тенки мобилни теле-
фони, кои наскоро треба да се појават на пазарот - P900, X820 
i D900.

MOTOROLA CAPRI

Објавени се ексклузивните 
фотографии на новиот Motor-
ola мобилен телефон - мо де-
лот Capri. Дизајнот потсетува 
на веќе култниот Razr, а не е 
многу различен ниту во однос 
на дебелината на самиот уред. 
Во однос на техничките пода-
тоци официјално не се знае 
ништо, но постојат шпе кула ции дека би требало да има 
miniSD/Trans Flash приклучок за проширување на меморијата 

и камера со резолуција од околу 
2.2 мега пиксели. Благо да рение 
на слич ностите со својот при-
мерок, ко га моделот Razr ќе се 
појави на пазарот несом нено ќе 
има добра мин ливост кај по тро-
шувачите.

NOKIA N93

Компанијата Nokia го претстави нај но-
виот модел во серијата N, Nokia N93 - хи-
бриден мобилен телефон, камера и ком-
пјутер. Главна карактеристика на теле-
фонот е тоа што поседува 3,2 мегапикселна 
камера (максимална резолуција на фото-
графиите 2.048x1.536 
пиксели) со оп тич-
ки леќи Carl Zeiss, 
3x оптички зум, 
автофокус, висо ко-
квалитетни DVD за-
писи. Димензиите на телефонот му се 118,2х55,5х28,2 mm, а 
тежи 180 грама. Има 50 MB вградена меморија, microSD слот 
(поддржува до 2 GB). N93 работи на WLAN, 3G (WCDMA 2100), 
EDGE, GSM (900/1800/1900). Поседува оперативен систем 

Symbian v 9.1 Series 60 3rd 
Edition, FM приемник и ау-
дио плеер. Исто така, поддр-
жува и тродимензионални 
игри. Се очекува на пазарот 
да се појави во јуни 2006 
година, а цената ќе изнесува 
550 евра.


