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ПАМЕТНА ПЕРНИЦА

Јапонската компанија "Lofty", која се занимава со произ-
водство на перници, го тестираше новиот модел на перница, 
кој се вика "Sleep Doctor". Оваа модерна перница ја ана ли-
зира состојбата во главата и во телото за време на спиењето 
и сите податоци ги испишува на мал екран. "Sleep Doctor" 
вреди 45.000 јени, што во наши пари би му дошло нешто 
помалку од 20.000 денари.

SIM-КАРТИЧКА ОД 512MB

Мобилниот оператор "Orange" ќе пушти во 
продажба SIM-картичка со капацитет од 512 MB. 
Компанијата "Orange", во соработка со M-sys-
tems, Oberthur Card Sys- tems и LG Electronics 

планираат го ди на ва 
да ја пуштат SIM-кар-
тичката во про дажба, 

која ќе има 8.000 пати 
поголем ка паци тет од 

обичната SIM-кар тич-
ка. Така, во 512 мега-
бајт ната кар тичка "Me-

gasim" ќе можете да внесете 
до 130 музички ком позиции, 3 

филма или 80 игри за мо би лен, за раз-
лика од обич ната SIM-картичка со 64 ки лобај ти 

која собира стотина телефонски броеви и не многу SMS 
пораки. Се очекува картичката "Megasim" да се појави во 
продажба на крајот на третиот и на почетокот на четвртиот 
квартал од оваа година. До крајот на годината капацитетот 
на картичките можно е да биде доведен и до 1 гигабајт.

SAGEM MYX-8

"Sagem" е многу популарен 
производител на мобилни 

телефони меѓу корисниците 
со слаба куповна моќ (а сè 
уште немаат генерален 

дистрибутер за Ма ке до-
нија). "Sagem myX-8" има 
QVGA TFT LCD ек ран, со 

димензии 320 x 240 
пиксели, кој мо же да 

прикаже 262.144 
бои, претставува 
еден од најголе-

мите екрани на 
пазарот. Вграде-

ната камера од 1.3 мегапиксели има 
8х дигитален зум и блиц. Под др-
жува Java, GPRS, WAP и има мож-

ност за репродукција MP3 мело-
дии. За пренос на податоци со 
PC може да се користи Blueto-
oth, USB и Infrared, а поддр жува 
и miniSD мемориски кар тички 
до 1GB.

PHILIPS S880

Оваа седмица компанијата 
"Philips" го претстави својот нов 
модел на мобилен телефон, пре-
клопникот S880. Тој е претставен 
како музички телефон и јасно е 
за кој корисници е наменет, и 
покрај тоа што неговите 128MB 
меморија се премали за сите 
вис  тински љубители на му зика-
та, кои веќе не сакаат ниту да 
слуш нат за меморија ако нема 
барем 1GB. Префрлањето на му-
зиката се одвива преку USB 1.1 
верзија, а не 2.0, така што тран-
сфе ри ра њето на датотеката оди 
побавно отколку што очеку вав-
ме од овој уред. Вградената ка-
мера е со VGA квалитет. За по-
фалба е и ди зајнот на овој мо-
дел, но сепак не ни е познат 
еден од поважните де тали, кои 
ги гледаме кога купу ваме нов те-
лефон, а тоа е це ната.


