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THE BLACK BOXTHE BLACK BOX
The Black Box претставува концепт на дизајн 

на мобилни телефони од компанијата "BenQ 
Mobile". Овој концепт доби награда од iF De-
sign Award China 2006 и е нов начин на 
пристап кај корисничкиот интерфејс. Овие 
модели ќе имаат сензорен панел и многу 
функции, меѓу кои 15GB меморија и 
поддршка на UMTS.

10 МЕГАПИКСЕЛЕН SAMSUNG10 МЕГАПИКСЕЛЕН SAMSUNG
Samsung SCH-

B600 има 
вградено 10 
мегапикселна 
камера со 3H 
оптички зум и 
автофокус. 
Вградената 

камера може да снима 
и видеоклипови со 
резолуција од 320x240 и 30 
fps. Поседува 2,2 инчен 240х320 LCD 
дисплеј, MP3- плеер, MMCmicro слот, DMB-TV, TV 
0-излез и поддржува EV-DO.

NOKIA СО МУЗИЧКА NOKIA СО МУЗИЧКА 
СЕРИЈАСЕРИЈА

Nokia го објави супер телефонот 
N95 и моделите N75, N91 8GB и 
музичките верзии на N73 и N70. 
Очигледно најавата на Nokia дека 
мобилните телефони целосно ќе ги 
заменат посебните MP3 плеери, полека 
но сигурно се остварува со повеќе од 80 
милиони музички телефони кои досега 
се продадени. N91 8GB претставува 
освежување на моделот N91, но овој пат 
капацитетот на хард дискот е дуплиран 
од 4GB на 8GB. Овој модел сега ќе биде 
достапен и во црна варијанта. N75 е 
музички ориентиран мобилен телефон 
на преклопување, со три посебни 
копчиња за музика и надворешен 
дисплеј, кој прикажува информации за 
музиката која се слуша, како и за 
контрола на менито за музика, а при тоа 
да не се отвора телефонот. Останатите 

два модела се 
добро 
познатите N70 
и N73, но сега 
во музичко 
издание 
специјално 
редизајни-
рани за 
слушање 
музика.

ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ СО ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ СО 
160 МЕГАПИКСЕЛИ160 МЕГАПИКСЕЛИ

Кој дигитален апарат може да направи перфектна 
фотографија? Одговорот доаѓа од швајцарската компанија 

"Seitz Phototechnik 
AG", која го 
промовира   своето 
најголемо 
достигнување - Seitz 
6x17 Digital, со 
неверојатни 160 
мегапиксели. Со 
него ќе можат да се 
изработат 

фотографии со големина од 7.500x21.250 пиксели и тоа во 
два формата, 16-битен.raw, при што една фотографија би 
зафаќала 307MB од меморијата, а една слика во 
професионалниот tiff  формат би "тежела" цели 922 
мегабајта. 
Уредот се 
управува 
преку 
екранот, кој 
е чувстви-
телен на 
допир, и 
има ре-
золуција од 
640x480 пиксели, а производителот особено ја истакнува 
брзината на обработка на податоците од 300 мегабајти во 
секунда. Апаратот е понуден во две верзии и тоа - мобилна 
и студиска. Мобилната чини 28.900 евра, а студиската 
варијанта е малку поевтина - 26.900 евра.


