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ТЕЛЕФОН НА ИДНИНАТАТЕЛЕФОН НА ИДНИНАТА
Будилник. Тоа е прво што ќе 

ви падне на ум откако ќе ја 
видите оваа направа, 

на ре че на 
Pivot. 

Ком панијата "Pantech" ни 
прет стави нов концепт 
на зго ден телефон со 
огромен дисплеј, но 

поради мно жеството 
нерешени технички 
проблеми не се знае 
кога ќе би де пуштен 
во про дажба.

SAMSUNG SGH-i600SAMSUNG SGH-i600
Неодамна, јужнокорејскиот прозводител "Samsung" го 

претстави својот нов модел SGH-i600 со комплетна QWERTY 
тастатура, пред сè, наменет за текстуална комуникација 
(e-mail, sms и сл.). Samsung SGH-i600 всушност 
е надградена верзија на постариот модел 
i320. Продолжувајќи ја серијата, и овој 
модел се базира на Windows Mobile 5,0 
со вгра дена поддршка за UMTS, HSDPA 
и WiFi безжична комуникација, а за 

кратки 
ра сто ја-

нија 
тука е 

blueto o th, 
infrared и USB 

при клу чок.
Екранот е со резолуција од 320 

x240 пиксели, a над него се наоѓа 
камера за видеотелефонија (3G). 
Дополнително има уште една ка-
мера на задната страна со резо-
луција од 1,3 мегапиксели, а што 
се однесува до меморијата, таа  
може да се надгради со microSD 
картичка. Samsung SGH-i600, исто 
така, е одличен медија плеер на 
кој може да се гледа видео и да се 
слуша музика, бидејќи ги поддр-
жува сите популарни формати, 

како што се, MPEG4/H.263/ H.264/WMV за видео и  MP3/AAC/
AAC+ /WMA/WAV/OGG за аудио. Овој модел на Samsung тре-
ба да се појави на пазарот пред крајот на годинава.

МОБИЛЕН ОД РУСКО МОБИЛЕН ОД РУСКО 
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Првиот руски мобилен RoverPC M1 
прет  ставува најевтин телефон меѓу апа-
ратите со мегапикселни камери, по-
ради што по стигна огромен успех на 
рускиот пазар. Работи на опера тив-
ниот систем Windows Mobile 5 for 
Smartphone, ек ранот 
му е QVGA со ре зо-
луција од 

176x220 пик-
села. Овој мо би-

лен апарат може да се 
на ба ви по цена од 100 
амери кан ски до лари.

МИНИ МИНИ 
МОБИЛЕН МОБИЛЕН 
ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН

Pantech PN-218 поседува 
голем дисплеј (128х160 пик-
сели, 260.000 бои), помал вна-
трешен дисплеј (96х64 пик се-
ли, 65.000 бои), VGA-камера 
(640х480 пиксели), ја под др-

жува платформата BREW 2,1. 
Тежи 100 грама. Pantech PN-
218 ќе се продава ексклу-
зивно во мобилниот опе ра-
тор Alltel.


