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NOKIA AEONNOKIA AEON
Компанијата "Nokia" на 

својот сајт објави фотографии 
од концепт на мобилни телефони. 

Го нарече Nokia AEON. Тој 
претставува концепт со сензорен 

систем за управување. 
Интерфејсот на 

Nokia AEON е 
многу сличен 
на BenQ-Sie-
mens Black Box, 

во кој елементите 
за управување и 

менито се менуваат во 
зависност од функцијата 

која ја вршите во моментот.

BENQ-SIEMENS OXYONBENQ-SIEMENS OXYON
BenQSiemens 

Oxyon претставува 
телефон лизгач, има 
бела боја и кружна 
форма. Многу личи 
на Apple модел. 
Неговата QWERTY 
клавијатура се наоѓа 
под екранот и може 
да се движи 
странично (а не 

надолу). TFT LCD 
екранот на BenQSie-
mens Oxyon има 
резолуција VGA 
(640x480) и 3MP 
камера со 3х 
дигитален зум, MP3/
AAC/WMA/WAV плеер 
и micro-SD слот.

"HTC" МОБИЛНИ"HTC" МОБИЛНИ
Тајванскиот 

производител на 
"паметни телефони", 
"HTC", ја претстави 
својата најнова серија 
модели, 
наменети, пред 
сè, за бизнис 
корисниците. 
Имено, "HTC" е 
еден од најголемите 
производители на "паметни телефони" и други 
преносни уреди кои работат на Windows Mobile 
платформата и токму фактот дека гигантот Microsoft ги има 
избрано како "сопствен" производител, ги позиционира на 
самиот врв на пазарот за т.н. рачни компјутери. Четирите 
новитети ги вклучуваат моделите: S620 - исклучително 
тенок уред со QWERTY тастатура, P3300 - првиот 
навигациски модел на "HTC" со вградена специјализирана 

апликација за 
навигација и 
GPS, P3600 - 
мулти меди-
јален 3G PDA 
модел со 
поддршка за 
HSPDA и S310 - 
најмалиот од 
серијата 
првенствено 
наменет за 
Интернет 
комуникација.

УЛТРАТЕНОК ДИГИТАЛЕЦ ОД УЛТРАТЕНОК ДИГИТАЛЕЦ ОД 
CASIOCASIO

Од "Casio", кои со 
својата серија Exilim 
се специјализираа 

за тенки диги-
талци, при стиг-

нува уште еден 
ултра ком пактен 
модел - Casio Exilim 
Card EX-S770.

Неодамна, 
најавениот EX-S770 
сега се појави на 
пазарот. Не станува 
збор за најтенкиот 
дигитален 
фотоапарат (Casio Exilim S-600 со своите 16mm дебелина е 

моментен рекорд), но со 
димензии 
94,5x60,4x17,3mm и 127 
грама тежина  навистина 
е многу мал. Ниту 
спецификациите не му се 
воопшто слаби - тој има 
7,2 мегапиксели, дисплеј 
со големина од 2,8 инчи, 
можност за снимање 
видеозаписи во MPEG-4 
формат и x3 оптички зум, 
се некои од 
карактеристиките кои 
можат да го задоволат 
речиси секој корисник 
на дигитален фотоапарат.


