
53  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 628 / 14.7.2006

HI - TECHHI - TECH

Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG E-900

Samsung претстави уште 
еден модел од серијата Е, кој 
по проверениот рецепт ќе 
се обиде да го најде својот 
пат на пазарот на мобилни 
телефони. Станува збор за 
три-банд мобилен телефон 
со EDGE, Bluetooth и USB ко-
нективност. Во него е вгра-
дена и солидна камера од 2 
мегапиксела, а може да по-
служи и како музички плеер. 
Од форматите ги поддржува 
MP3/AAC/AAC+/AAC+(e)/
WMA, а неговите моќни мул-
тимедијални способности ги 
дополнува и можноста за 
видеоснимање во MPEG-4 
фор мат. Што се однесува до 
меморијата, во него се вгра-
дени 80 MV, но тука е и про-
сторот за мини SD мемориска картичка.

Неговата цена сè уште не е соопштена.

GOLDVISH СО МОБИЛЕН ВРЕДЕН 1 МИЛИОН 
ЕВРА

Продолжувајќи го трендот на изработка на интересни ди-
јамантски предмети, швајцарската компанија GoldVish про-
изведе уникатен мобилен 
телефон, кој "светка" со 120 
каратни дијаманти, вредни 
околу еден милион евра. Те-
лефонот, исто така, располага 
со Bluetooth, камера со 8х 
дигитален зум, MP3 плеер, 
FM радио, како и вградена 
мемориска карта од 2GB и 
EDGE конекција. Инаку, мо-
билниот телефон на GoldVish 
е дизајниран од Emmanuel Gueit.

КРЕВЕТ ОД ЕДЕН МИЛИОН ЕВРА

Холандскиот архитект Janjaap Ruijssenaars (брзо изго воре-
те го три пати едноподруго) направил прототип на кревет кој 
лебди во воздухот, со помош на магнети, што мора да се при-
знае дека е многу "кул". Би било "покул" доколку и цената би 
му била "кул" но, за жал, тој чини 1,2 милиони евра. Со оглед 
на цената, не е воопшто чудно што дизајнерот на магнетно 
лебдечкиот кревет (засега постои само во прототип верзија, 
чие производство чинеше 115.000 евра), го претстави на 
саемот за милионери - Millionaire Faire, бидејќи таму се со би-
ра екипа на која не й е битна цената на нештата. Сепак, по-
веќе од ми ли он евра за ед ен кревет на вистина е по веќе од 
пре скапо ду-
ри и за овие 
бо га таши - би-
дејќи освен 
него ќе мора 
да купат и др-
уг скап енте-
риер, музички 
систем итн.

Што се однесува до материјалите, креветот нема многу - 
едноставно тој лебди со помош на специјални елементи на 
подот и во него самиот, кои му овозможуваат да лебди во 
воздухот и на него да поднесе тежина до 900 килограми.

За да го држат креветот во воздух употребени се многу 
јаки магнети, во комбинација со електрицитет, железо, хе-
миска формула Nd2Fe14B, а и некои магнети кои поради од-
редени особини најчесто се користат во врвните звучници и 
микрофони.

NAPSTER-ОВИОТ ГИГАБАЈТЕН ПЛЕЕР

Компанијата Napster, која сега има свој комерцијален сер-
вис со сосема легална online музика за купување, го прет-
стави и првиот сопствен плеер. Napster PlaysForSure чини 

околу 50 американски дола-
ри, но може да се купи един-
ствено во пакет со годишна 
претплата на Napster-овиот 
музички сервис кој, за жал, 
не е достапен за корис ни-
ците за овие предели. Оп-
ремен е со гигабајтна мемо-
рија, уредот е во состојба да 
репродуцира Naspter  DRM 10 
PlaysForSure формати, но и 
WMA и MP3, како и од ви-
деоформатот MPEG4. Во со-

стојба е да при ка-
жува и ста тични 
слики во JPG фор-
мат на екранот со 
резолуција 128 х 
160 пиксели, а вг-
раден е и FM при-
емник. Батеријата 
трае 40 часа, а ди-
мензиите му се ед-
накви со Nano iPod 
на компанијата 
Apple. 


