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РАЧЕН ТЕЛЕФОН И РАЧЕН ТЕЛЕФОН И 
МИКРОКОМПЈУ ТЕРМИКРОКОМПЈУ ТЕР

Инфор ма-
циите за новиот 
рачен микро-
компјутер од 
компанијата 
"Symbol Technol-
ogies" излегоа 
одамна, а него-
вото официјално 
претставување 
се случи оваа 
седмица. 
Основна новина 
е тоа што при користење на Symbol WT4000 рацете секогаш 
се слободни. Поддржува гласовни команди и опција за ске-
нирање RS309 и RS409 за подобро да ги преработува ин-

формациите. Овој 
модел поседува 
процесор Intel XS-
cale PXA270, 520 
MHz, оперативен 
систем Microsoft 
Windows CE 5,0 Pro-
fessional Version, 

Flash меморија 64/128 Mb, USB, 23 копчиња, WLAN IEEE 
802.11b/g, Bluetooth 1,2 , дисплеј TFT-LCD, 320х240 пиксели, 
димензиите му се 142х93х26мм, а тежи 238 грама. Овој 
телефон може да работи на температура од -20°C до 50°C и 
влажност од 5 до 95 отсто.

НОВ NOKIA TABLETНОВ NOKIA TABLET
Nokia 770 постигна солиден успех кај одреден дел од 

пазарот токму поради неговиот концепт на портабл 
компјутер, преку кој може да се сурфа на Интернет, да се 
проверува електронска пошта и многу друго нешто на 

прекрасниот голем 
екран, чувствителен 
на допир. Според 
гласините, новиот 
модел и 
полуофицијалните 
фотографии е 
помал од својот 
претходник, 
повеќе 

мултимедија 

ориентиран со вграден 
GPS и 3,5 инчен 
дисплеј. Како што може 
да се забележи од 
фотографиите, 
главното мени на 
новиот модел, кој сега 
засега се нарекува 
330, има опции за 
гледање видео, фотографии, 
навигација преку GPS и MP3 плеер. Исто така, се 
шпекулира и дека ќе има поддршка за гледање DivX 
филмови. Новиот Nokia Internet Tablet треба да се појави на 
пазарот наредната година.

СОЛАРЕН ТЕЛЕФОНСОЛАРЕН ТЕЛЕФОН
Идејата за користење на сончевата енергија за 

напојување на технички уреди станува сè попопуларна. Но, 
во моментов има малку уреди кои се приспособени да ја 
користат соларната енергија. Германски научници од 
лабораторијата Fraunhofer-Gesellschaft претставија 

прототип на мобилен телефон, способен 
да се полни со помош на сончева енергија. 
Батеријата 
на тој 
телефон 
почнува да 
ја конвер-
тира енер-
гијата на 
сонцето во 
електрична 
секогаш 
кога ќе биде оставен на светлина. Со тоа 
ефективноста на батеријата се зголемува 
со 20 отсто. Сончевата батерија можеби 
нема да се покаже како добро решение, 
бидејќи не се знае дали елементите на 

мобилниот телефон ќе ја издржат топлината која секогаш се 
создава кога телефонот е оставен на сонце.

LG SHINELG SHINE
На корејскиот 

саем KES 2006 
компанијата "LG 
Electronics" ја 
претстави новата 
серија на 
мобилни 
телефони, кои 
најверојатно ќе ги 
замени 
чоколадните 

модели. Овие 
модели нема да 
се продаваат 
само во Кореја, 
туку и на 
меѓународниот 
пазар. LG Shine 
во светот ќе 
почнат да се 
продаваат на 
почетокот на 
2007 година.


