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HAIER BLACK PEARLHAIER BLACK PEARL
Компанијата 

"Haier Mobile", за 
американскиот 
пазар, офи ци-
јално го прет-
стави новиот 
мобилен телефон 
Haier Black Pearl. 
Овој модел има 
многу необични 
димензии: 90х 
35х17,8мм, а тежи 
60 грама. По се-
дува MP3-плеер, 
FM-радио и дик-
тафон. Има 128 
Mb меморија, со 
можност за зголе-
мување до 1 ги-

габајт, со по мош 
на microSD кар-
тичка, 1,8-инчен 
OLED дисплеј, со 
ре золуција од 
96х96 пиксели, 
Bluetooth, USB и 
др. Haier Black 
Pearl 
претставува 
еден од нај-
малите 
телефони на 
светот.

ТЕЛЕФОН ВО ОБЛИК НА ТЕЛЕФОН ВО ОБЛИК НА 
КРЕДИТНА КАРТИЧКАКРЕДИТНА КАРТИЧКА

Во стилот на Samsung P300 и 
Samsung P310 компанијата "LG" 
произведе сопствена верзија на 
телефон - кредитна картичка. 
LG KB6100 поседува 2-инчен 
QVGA дисплеј (260.000 бои), 1,3 
мега пик селна каме ра, 2 гига-
бајти вгра дена флеш меморија, 
MP3-плеер, T-DMB ТВ-тјунер и 
др. 
Овој 

"чоколаден" новитет има 
дебелина од 10мм, а тежи 74 
грама. Демо верзијата од апаратот 

беше претставена во Кореја.

MOTOROLA SLVR L7MOTOROLA SLVR L7
Компанијата "Motorola" претстави нов 

модел од серијата SLVR. Motorola SLVR  
L7 поседува музички плеер (MP3, AAC , 
AAC+, AAC+ Enhanced, овозможува 
пренос на стереозвук по Blue-
tooth. Работи на GSM мрежата 
(850, 900, 1800, 1900 Mgh). 
Камерата има резолуција од 
1,3 Mp со 8х дигитален зум 
и можност за снимање 
видео клипови. За да ја 
зголемите ме моријата 
мо жете да ко ристите 
microSD кар тичка. 
Овој модел тре ба 
да се по јави во 
продажба во 
четвртиот 
квартал од 
оваа година.

ТЕЛЕФОН ЗА МАЛЕЧКИ ДЕЦАТЕЛЕФОН ЗА МАЛЕЧКИ ДЕЦА
Xcuse Box претставува телефон за најмалите. Како 

што се гледа од фотографијата, мобилниот 
телефон Xcuse Box има десет 

копчиња. На 
секое копче 

може да 
се за-
чува 
теле-

фонски 
број. При 
тоа, на 

коп чи-
њата нема 

бројки, туку 
слики, што значи 

дека за децата ќе бидат многу 
поразбирливи.


