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QDA LITE: QDA LITE: 
КОМУНИКАТОР КОМУНИКАТОР 
ОД QOOL LABSОД QOOL LABS
Сингапурскиот произ води-

тел Qool Labs го претстави 
моделот QDA Lite врз база на 
оперативниот систем Win-
dows Mobile 5,0. Тој има по-
добри карактеристики од 

ланскиот 
мо дел QDA Oh. Исто 
така, има побрз про-
цесор Intel PXA 270 - 
520Mgh, камера од 2 
мегапиксела, под дрш-
ка на Wi-Fi која ја не-
маше во QDA Oh. Уште 
една пријатна новина 
е поддршката SDIO 
кар тички, а не miniSD. 
Димензиите му се 114 
х58х18,7мм, работи на 
GSM/GPRS (900/1800/

1900Mgh) има 64MB оперативна и 128MB флеш меморија, 
поддржува bluetooth.

LG CHOCOLATE - KG99LG CHOCOLATE - KG99
Компанијата 

LG направи уш-
те еден телефон 

во стилот Choco-
late - KG99. Како и 

другите претстав-
ници на чоколад-
ната серија, и овој 
има дебелина од 
9,9 мм. Според 
своите каракте рис-
тики тој е наречен 
мултимедија лен 
модел. Тоа што паѓа 

в очи е одличниот дизајн 
- дисплеј (220х176 пик се-
ли со поддршка на 262к 
бои), а копчињата на кла-
вија турата се распоре де-
ни во четири реда. Апа-
ратот е опремен со 2-MP 
камера со автофокус, 
MP3-плеер, FM-радио, 
слот за micro SD картичка, 
bluetooth. Ди мензиите му 
се 95 х 52 х 9,9мм, а тежи 
73 грама. Телефонот ра-
боти на GSM (900/1800/
1900MGh) и поддржува 
GPRS.

За новата седма серија FOMA те ле-
фони за операторот NTT DoCoMo ком-
панијата Sharp го направи моделот SH 
702iS, кој има многу голем дисплеј 2,4-
инчен QVGA (240x320 пиксели и до 
262.144 бои), направен по Mobile ASV 
технологијата. Помошен дисплеј 1-ин-
чен (96х26 пиксели), miniSD слот, 1,3 
MP CMOS главна камера и 0,11MP 
CMOS помошна камера. Поддржува и 
i-channel (автоматско примање на тек с-
туални новини), Deco-mail (HTML фор ма 
на електронски писма), Data Security 

Service (го зачу ву-
ва теле фонскиот 
именик на сер-
верот на опера-
торот), Om akase 
Lock, Cha ku-moji, 
музички плеер и 
др. Ди мензиите 
му се 110х51х21 
мм, а тежи 114 
гра ма.

SAMSUNG СО ДИМЕНЗИИ НА SAMSUNG СО ДИМЕНЗИИ НА 
ВИЗИТ-КАРТАВИЗИТ-КАРТА

Samsung SGH-P310 претставува наслед-
ник на моделот Samsung SGH-P300. По-
седува 2-MP камера (P300 имаше 1,3-MP), 
microSD слот за картичка (P300 нема), 80 
MB вградена меморија, 1,9 инчен QVGA 

TFT-дисплеј со резолуција од 

240х320 пик-
сели и поддршка на 
262.000 бои, ТВ-излез, 
bluetooth, USB, PictBrid, 

музички формати (MP3, 
AAC и AAC+), Java, WAP 2,0, 
MMS и e-mail. Димензиите 

му се 86х54х8,5мм, а ќе се 
појави во продажба при 
крајот на септември.


