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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

НАСКОРО FIAT 
МОБИЛНИ

Компанијата 
"Fiat" ќе влезе 

на пазарот за мо-
билни со серија 

на сопствени те-
лефони. Европскиот 
производител на ав-
томобили изјави дека 
има произведено 
не колку современи 
телефони, со MP3 
пле ер, камера, мож-

ност за примање 
и за испраќање 
e - mail, Internet, 
Bluetooth (сис те-
мот Microsoft - Bl-
ue и Me за авто-
мобили). Пр вите 
модели се оче-
кува да се по ја-
ват во август.

5500 SPORT - ПРВ СПОРТСКИ 
NOKIA ТЕЛЕФОН 

Работи на GSM 900/1800/1900 со опе-
ративен систем Symbian. Поседува 2 
мегапикселна камера, FM радио, MP3 
плеер, JAVA MIDP 2.0, Pop - Port USB 
интерфејс, Bluetooth v 2.0+ EDR, 
SyncML, xHTML, PoC (Push to 
talk over Cellular), Text to Spe-
ech, SIND, а музичките ком-
по зиции можат да се за-
пишат на 
mi croSD 

к артичк ата 
од 1 гигабајт. Има димензии 

од 18х45х107 мм, тежи 103 гра-
ма со TFT дисплеј од 208x208 пик-

сели и 262.144 бои.

NOKIA E 62 НАСКОРО ВО АМЕРИКА
 

Се појавија непо твр-
дени информации за тоа 
дека наскоро амери кан-
скиот мобилен оператор 
Cingular ќе почне да го 
продава новиот мобилен 
телефон од финската 
компанија "Nokia E 62". 

Да напомнеме дека Nokia E 62 
поддржува 4 GSM, GPRS, EDGE, 
Blue tooth, сервиси како Good, MS 
Direct Push, BlackBerry Connect, 
XpressMail. ОС Symbian 9.1, про це-
сор од 235 MGх, 160 MB флеш ме-
морија, слот за MiniSD картичка, 
QVGA екран, QWERTY клави ја ту ра.

НОВ МОБИЛЕН ОД ASUSTeK COMPUTER

Компанијата "ASUSTeK Computer" најави нов мобилен те-
лефон во својата програма, наречен ASUS V 75. Овој модел е 

карактеристичен 
по многуте музички 
функции како MP3 
плеер, FM радио, 
квалитетен стерео 
звук. Има 7 раз лич-
ни видови екви лај-
зери (Classical, Pop, 
Rock, Bass, Party, Tre-
ble и Dance). Ово з-
можени се фото и 
видеоснимања - со 
помош на 1.3 мега-
пикселната камера. 
Телефонскиот име-
ник има капацитет 
од 300 записи. Има 

вградена меморија од 32 MB и 
слот за miniSD картичка (до 
1GB), GSM (900/1800/1900) и GP-
RS class 10, TFT дисплеј со резо-
луција од 176х220 пиксели и 
под дршка од 262.000 бои. Ги под-
држува следниве музички и ви-
деоформати: Midi, MP3, AMR, AAC, MPEG 4, 3GP. Литиумската 
батерија е со јачина од 720 мА/ h т. е. до 5 часа за разговор и 
до 300 часа во мирување. Димензиите му се 99,6х43х17,5 мм, 


