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PANTECH IM-U410PANTECH IM-U410
Поради неговиот необичен дизајн може 

да се стави на маса и на него да се гледа 
телевизија со помош на вградениот 
DMB-ресивер. Pantech IM-U410 
има 2,6 инчен дисплеј, 
MP3 плеер и 3Mp 
камера. Камерата 
заслужува внимание 
бидејќи е многу 
квалитетна и има многу 
функции како, на 
пример, автофокус, 
стабилизатор на сликата, 
регулатор на балансот на 
белата светлина и др. Се очекува 

телефонот да 
се појави во 
продажба на 
корејскиот пазар 
многу брзо, а сè 
уште не се знае 
колку ќе чини.

NOKIA 6288NOKIA 6288
Зголемувајќи ја понудата на 3G 

телефони, "Nokia" го претстави моделот 
6288. Дизајнот е компактен и практичен 
во "лизгачка" форма, а што се однесува 

до главната 
карактеристика 
акцентот е ставен на 
висококвали тет-
ниот видеоплејбек.

Тој е наменет, 
пред сè, да ги 
искористи мож-
ностите на 3G 
телефонијата. 
Интересно е да се 
спомне дека овој модел 
поддржува "real-time video sharing", 
видеорингтонови, видеотелефонија и 
други мултимедиjални карактеристики, 
кои ги овозможува 3G технологијата. 
Меѓу другото, Nokia 6288 доаѓа со 
мемориска картичка од 512MB, што е 
релативно доволно за чување и за 
гледање клипчиња на неговиот QVGA, 
262,144 (320x240 пиксели) колор дисплеј, 

со 2 мегапикселна камера на задната страна, како и VGA 
камера на предната страна за двонасочни видеоповици. 
Пристапот до камерата е олеснет со посебни копчиња за 
снимање, фотографирање и за зум. Овој модел ќе биде 
достапен  во две бои - црна и "леденобела". На пазарот ќе се 
појави при крајот на годинава, со цена од околу 325 евра.

SAMSUNG IP-830WSAMSUNG IP-830W
Американскиот оператор "Sprint" најави дека наскоро ќе 

почне да го продава новиот мобилен телефон 
Samsung IP-830w или како што од кај 
операторот го нарекоа - Sprint International 
Smart Device IP-830w. Според надворешниот 
изглед тој е многу сличен со моделот Samsung 
i730. Го заслужува името "International" затоа 
што може да работи на сите мрежи GSM/GPRS 
и CDMA (го поддржува стандардот EV-DO). Тој 

функционира 
врз база на 
оператив ни-
от систем 
Windows Mo-
bile 5,0 Pock-
et PC Phone 
со AKU 2,6, 
про це сорот 
му е Intel 520 
MGh, 64MB 
RAM и 128MB 
ROM, а има и 
слот за картичка SDIO. 
Рокот кога овој телефон ќе 
биде пуштен во продажба, 
како и неговата цена, сè 
уште не се познати.

PHILIPS S660PHILIPS S660
Компанијата "Philips" издаде нов 

модел на мобилен телефон, кој им е 
наменет на оние кои сакаат музички 
телефон, но не сакаат за него да 

издвојат премногу пари.
Во Philips S660 за музика се 

предвидени солидни 128МВ 
меморија, но забелешка може да се 

упати на фактот што нема простор за 
дополнителна мемориска картичка, 
која веќе стана стандарден додаток на 
музичките мобилни уреди. Од 

останатото може да се напомне 
дека ова е dual band GSM (900 и 

1800MHz), со екран со премала 
резолуција од само 128х128 пиксели 

и 65.000 бои.
Дизајнот е класичен "candybar", не е 

ништо посебен, па и од ова е јасно 
дека им е наменет на штедливите.
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