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КИНЕСКИ КЛОН НА MOTOROLA – SLVR

Експериментите во областа на 
клонирање на мобилни апарати 
про должува. Кинескиот оператор 

Daxian Telecom го про-
мовираше телефонот 
Daxian X5, кој по облик 
е многу сличен на Mo-
torola - SLVR. Димен зи-
ите му се 109.5 x 46.5 x 
11.5 мм, а тежи 70 гра-
ма. Daxian X5 има ди с-
плеј со резолуција од 
176 x 220 пиксели и по-
ддржува 65.000 бои. Чи та 
MP3/MP4 фајлови, има 
1.3 мегапикселна ка ме-
ра, слод за micro SD 
(TransFlash) картичка и 
др. Телефонот ќе се про-
дава само на ки нес киот 
пазар.

КАНАРИНЕЦОТ ОД MOTOROLA

Американската федерална 
комисија за комуникации (FCC) 
го одобри новиот модел на Mo-
torola, наследникот на сега ве-
ќе легендарната ултратенка се-
рија RAZR, кој е познат по код-
ното име Canary (кана ринец), 
додека неговото службено име 
на пазарот ќе биде RAZR K1. 
RAZR K1 ќе поддржува quad-
band, EDGE и Bluetooth, а ќе 
има ист екран со резолуција од 
176 x 220 пиксели и фотоапарат 
со резолуција 
од 2 мега пик-
села, како што е 
неговиот ли з-
гачки роднина 
Motorola Capri. 

За K1 уште се знае дека ќе поддржува Mi-
cro SD картичка, а на изложбите се појавува 
во сјајно сино куќиште, за кое сè уште не се 
по знати димензиите.

EV-K100

Ако ви се допаѓаат 
тен ки телефони, тогаш 
об ратете внимание на 
но витетот од ком па ни-
јата KTFT, наречен EV - K 
100. Главна каракте рис-
тика на овој телефон е 
неговата дебелина од 
вкупно 7,9 мм . Содржи 
1,9 инчен ек ран во боја, 
1,3 мега пик селна ка ме-
ра, 165 ме га бајти мемо-
рија и MP3 плеер.

SONY-BLACK DIAMOND - ТЕЛЕФОН НА 
ИДНИНАТА

Дизајнерот на овој телефон, 
Jaren Goh, го нарече "црн ди-
јамант". Ќе биде пуштен во про-
дажба во 2007 година. Од те хничките 
карак те ристики се знае дека ќе има 
дваинчен (262.000 бои) сензорен TFT дисплеј, 4 
мегапикселна камера, Windows Mobile 5.0, 400Мгх Xscale 
процесор, Bluetooth, Wi-Fi, 128MB вградена меморија, слот за 
SD картичка (+2GB), сен зорна тастатура и ќе се продава на 
евроазискиот пазар по цена од 300.000 евра.


