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НОВИ КАРТИЧКИ ОД 4GB

Деновиве "SanDisk Corp" ја промовираше картичката со 
капацитет од 4GB, "SD High Capacity (SD-
HC)". Новите картички кои имаат капа-

цитет од 4 или повеќе гигабајти класи-
фицирани се во класа 2 за брзина и 
перформанси, а можат да складираат 
повеќе од 2.000 фотографии со висока 
резолуција и повеќе од 1.000 диги тал-
ни песни или 8 часа "MPEG 4" видео. 
Кар тичката "4GB SDHC" ќе доаѓа со "Mi-
croMate USB 2.0" читач, кој нема допол-
нително да се наплатува. Новите чи-
тачи работат со "SDHC" и "SD" картички. 

Всушност, "SD-
HC" претста ву-
ва нова ознака
за "SD" картич-
ките, кои имаат
к а п а ц и т е т
поголем од до-
сегашните 2GB. 
Тие се со сосе-
ма нов дизајн,
а поддржуваат
капацитет од 4 
до 32GB. Направата "SanDisk 4GB SDHC" заедно со "Micro-
Mate" - читачот до крајот на овој месец ќе може да се купи по 
цена од 199,99 американски долари.

SAMSUNG D810

И покрај измените 
во софтверот, Sam-
sung D810 е речиси 
ист телефон како мо-
делот D800. Целта на 
претставувањето на 
овој модел е натпре-
варот со тенките мо-
дели на преклопу ва-
ње. Тастатурата е со-
сема необична, затоа 
што е направена од 
еден дел. Сите тасте-
ри и контакти се по-

ставени под тој дел, така што 
морате силно да при тиснете 
за телефонот да го регис-
трира притисокот на тасте-
рот. Исто така, мо жете да слу-
шате музика преку звучници 
или слу шалки. Телефонот мо-
же да снима видеоматеријал 
во 3GP формат, притоа би рај-
ќи дали ќе снима со или без 
звук.

BENQ-SIEMENS EF81

Во однос на дизајнот, новиот Benq Sie-
mens EF81 нè потсетува на Motorola, иако е 
замислено овој модел да биде претставен 
како конкурентен на Motorola RAZR теле-
фонот, осмислен на сличен концепт. Недо-
статокот на предната камера ја покрива 
главната камера со резолуција од два ме-
гапиксела, која ќе ротира кога ќе го от во ри-
те телефонот. Предност на овој те ле фон 
е и квалитетната маска, односно ма те ри-
јалите, кои се користени при произ вод-
ството, како и во тоа што има многу ква-
литетен интерен екран QVGA со резо лу-

ција која прикажува до 262.114 бои.

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ОД ЕДЕН МИЛИОН 
ДОЛАРИ

Австрискиот дизајнер Peter Aloison годишно осмислува 
само четири модели мобилни 
те лефони, но со оглед на нив-
ната милионска цена, дури и ма-
лиот производствен синџир му 
е доволен да реализира ис клу-

чителна зарабо ту-
вачка. Послед ниот 

во низата мо де-
ли на овој ди-

зајнер се 
про дава 

"само" за 1,3 милиони до ла ри. 
Моделот е наречен "Diamond 
Crypto smartphone", а го изработи 

руската ком панија "JSC Ancort Com-
pany". Теле фонот има куќиште направено од 
зла то, 50 класични и 10 сини дијаманти. Апаратот го 
изра ботувале цели осум месеци, а содржи карактеристики 
на мобилен во класа - SMS и MMC пораки, пристап до 
Интернет и e-mail. Го придвижува оперативниот систем Win-
dows CE.


