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МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА 
СТАРЦИСТАРЦИ

Поради многуте дополнителни функции 
како, на пример, MP3 и видеоплеер, 
фотоапарат, GPS-навигатор, можноста за 
пристап на Интернет и др., денес повеќето 
мобилни телефони не се користат само за 
разговор. Но, на повеќето стари луѓе овие 
работи не им се потребни. Компанијата "Great-

Call" произведе телефон со неколку копчиња и 
минимален број функции. Првото копче има 

функција да 
поврзува со 
операторот, 
второто е за 
бирање 
броеви и 
последното 
копче служи 
за 
повикување 
брза помош.

NOKIA 5200/NOKIA 5200/
53005300

Двата модела поседуваат 
течнокристален TFT екран со 

резолуција 
од 160х120 

пиксели, 
1,3мега-
пикселна 
камера и 
Bluetooth. 
Кај моделот 
5300, Blue-
tooth  
поддржува 
A2DP (стерео 
звук). Се знае и 
дека мо делите ќе 
ја под држу ваат и EDGE техно ло-
гијата. Nokia 5200/5300 ќе се 

продаваат во три бои, а сè уште не 
се знае кога ќе почне нивната 
продажба.

LG-KE820LG-KE820
LG претстави уште еден 

новитет - супертенок телефон 
од премиум класата LG-KE820. 

Теле фо нот 
се каракте-
ризира со 
висо ко-
квали-
тетен 
дизајн и 
де бе-
лина 
од 9,9 
mm. 
Во 
мобил-
ниот апарат ги има сите функции кои му 
се потребни на современиот човек: 2 
мегапикселна камера со автофокус и 
можност за снимање на видео (3gp), 
аудио плеер кој ги чита сите современи 
формати (MP3, AAC+, AAC++, AAC+++ ), 
FM-радио, Bluetooth, слот за картичка, 

EDGE (class 10), 64-битна полифонија и голем 
висококвалитетен дисплеј (4,5см) со 262.000 бои. LG KE820 
ќе се продава по цена од 490 долари.

SONY ERICSSON Z558SONY ERICSSON Z558
Моделот Z558 се разликува од 

базниот модел Sony Ericsson Z550 по 
сензорниот дисплеј и ја поддржува 
функцијата препознавање 
ракописи, која е многу популарна 
во Кина. Меѓу апаратите со 
сензорен дисплеј ова е првиот 
модел врз база на Symbian. 
Опремен е со 1,3 мегапикселна 
камера, 18MB вградена ме мо рија и 
слот Memory Stick Micro (до 1GB ), 
главен 1,9 инчен TFT -дисплеј со 
резолуција од 220х176 пиксели 
(262K бои), помошен STN-дисплеј со 
резолуција 128х36 пиксели, FM-
радио, Bluetooth, USB 2,0 и 

др. Овој модел ќе 
почне да се 
продава во 

октомври.


