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FUJITSU SIEMENS 
POCKET LOOX

Ако сакате вашиот те ле-
фон да биде убав, мал, со мно-
гу функции тогаш разгледајте 
ја серијата Fujitsu Siemens 
Pocket Loox. Последните но-
витети се едноставно ис клу-
чителни. Моделите N100 и 
N110, произведени за бри-
тански потреби, опремени со 
300 Mgh процесори, 63 MB 
RAM, работат под контрола 
на Windows Mobile 5. Двата 
телефона имаат 2,8 инчен 
TFT LCD екран, со резолуција 
од 320 х 240 пик сели (65.000 

бои) и GPS-при-
емник SiRF Star III 
за брза и погодна 
нави гација со по-
мош ниот про г рам -
ски пакет Na vigon 
Mo bile navigator 6. 
Мо делот N100 се 
продава со кар-
тич ка од 1 GB, а 
N110 има соп стве-
на флеш ме мо ри-
ја од 2 GB.

ASUS-M307
 
Компанијата ASUS претстави нов 

мобилен те ле фон - M307. Апа-
ра тот е со два екрана и 
2,1 MP камера со ав-
тофокус. Ре зо лу-
ци ја та на по-

голе ми от 
ек-

р а н 
му е 176 

x 220 пик-
села со 262.000 

бои. Новиот ASUS со-
држи и МР3 плеер, 4 

MB вградена ме мо-
рија и miniSD слот.

SAMSUNG SCH-
A990 ОДГОВОР НА 

K790/K800

Компанијата "Samsung" 
за едно со "Verizon" го прет-
ста вија новиот CDMA мо би-
лен со 3,2 MP ка мера за 
амери кан скиот пазар. Вгра-
дената ка ме ра ово змо жу-
ва лесно и ед но ставно да се на прават 
одлични сним   ки, кои мо  жат да се пре-
дадат по Bl ue to oth, а екранот може да 
се ротира за 180 сте- пени. SCH-a990 мо-
же да се на рече мул   ти меди ја фон, 

би дејќи под   држува 
VCAST за сим нување 

музика и видео. Под-
држува microSD кар тич-

ка. Ди мен зи ите му се 97x 48 x 
21 мм, а тежи 137 гр  а ма. Со две-
годишен договор со "Verizon" 
Wir eless SCH-a990 може да се 
купи за 349,99 долари.

"SONY ERICSSON" K618

Деновиве "Sony Ericsson" го најави но ви-
от 3G модел K618. Овој модел на "Sony Erics-
son" многу потсетува на моделот K610, раз-
ликувајќи се само по 256 MB мемо рис ката 
картичка вклучена во пакетот. Sony Ericsson 
К618 вклучува UMTS 3G мрежна поддршка 
со GSM три фреквенции, а покрај тоа и 
дисплеј со резолуција 176 x 220 пиксела 
и големина од 1,9". Дисплејот со TFT те-
хнологија ќе прикажува бои до 262 K. 
K618 има 2 мегапиксела камера со 2,5 ди-
гитален зум и QUCIF опции за резо лу ци-
јата при снимање на видео. Со можноста 
за надградба на меморијата до 1 GB може 
сло бодно да се користи како музички те-
лефон, бидејќи поддржува повеќе аудио 

формати, а во па-
кетот е вк лучена 
и Blueto oth мож-
носта, и USB 2,0 и 
фаст порт.

Sony Ericsson K618 ќе се појави на пазарот оваа есен, во 
две варијанти на бои, црна и светлобела.


