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MP3 ТЕЛЕФОНИ ОД MP3 ТЕЛЕФОНИ ОД 
"SAMSUNG""SAMSUNG"

Компанијата "Samsung" почна да 
произведува MP3 телефони со 
фабрички индекс SGH -х830. На 
пазарот тие ќе се продаваат 
во 6 различни бои: црни, 
бели, сини, розови, 
портокалови и 
зелени. Се очекува 
апаратот да се 
појави на ев-
ропскиот 
пазар кон 
крајот на 
но ем-
ври, а 
потоа ќе 
биде до стапен 
и во другите 
региони. Негови 
основни технички 
карактеристики се: оддржува GSM (900\

1800\1900 MGh), EDGE (Class 10);  1,3 MP камера; дисплеј со 
резолуција од 128х220 пиксела (262.000 бои); 1Gb вградена 
меморија; ги поддржува форматите MP3, AAC, AAC+, WMA, 
MPEG, 4/H.263; поддржува и Bluetooth, USB 2,0, MMS, JAVA, 
WAP 2,0 - 84x30x19,9 мм, 75грама.

POWER AWARE CORD
Koнцептот на продолжниот кабел 

Power Aware Cord се базира на 
визуелното прикажување колку 
енергија се троши во секојдневниот 
живот. Наместо да се крие, овој 
светлечки кабел ќе пулсира со 
интензитет на јачина на светлото во 

зависност од тоа колку енергија се 
троши. Со други зборови, сега 
конечно ќе се види колку брзо се 
"убива" мајката Земја кога ќе се 
вклучи телевизорот или 

правосмукалката. 
Електролуми нис-
центните жици 
вградени во 
кабелот за све-
туваат кога низ 
него ќе протече 
електрична енер-
гија и тоа во за-
висност од 
интензитетот на 
јачината на 

струјата. Иако ова може да изгледа само како уметнички 
концепт, многумина ќе се потсетат колку многу енергија 
секојдневно трошат во своето домаќинство.

TOSHIBA HEAD VISORTOSHIBA HEAD VISOR
Компанијата "Toshiba" 

патентира необична направа 
која се носи на глава и со која 
нема да има потреба да се 
гледа телевизија, бидејќи таа 

овозможува 
целосно 
доживување на она 
што се гледа со 
преглед на сликата 
од 360 степени, на 
екран со големина 
од 40 сантиметри. 
Фотографијата од 
направата е 
објавена во 
изданието на 
британскиот весник 

"Daily Mail". Уредот тежи три килограми и кога ќе се стави на 
глава може да се седне во фотелја и опуштено да се гледа. 
Голем недостиг на овој проект е тоа што проектантите не 
предвиделе на "главовизорот" да има отвор за внесување 
течности, па практично е невозможно со него да се гледа 
фудбалски натпревар.

BLUETOOTH ЧАСОВНИКBLUETOOTH ЧАСОВНИК
Неодамна, во соработка со ре но-

мираната куќа "Fossil", "Sony Ericsson" 
најави атрактивен Bluetooth ча-
совник MBW-100, кој на корис-
ниците ќе им овозможи да бидат во 
контакт со телефонските функции 
без да го вадат мо би лниот телефон 
од џебот.

На OLED дисплејот под 
аналогниот часовник се прикажува 
идентификација на повикувачите, 
статусот на батеријата или 
известување за пристигната порака. 
Инаку повикот може да се одбие со 
едноставно притиснување на едно 

копче, а 
преку часовникот 
може да се контролираат и 
основните функции на Walk-
man MP3 плеерот, кој веќе 
стана составен дел на сите 
нови модели од јапонско-
швед скиот производител. 
Иако Bluetooth функцијата не-
сомнено е негов нај атрак-
тивен адут, сепак овој ча-
совник се одликува и со 
мошне привлечен "машки" 
дизајн, направен е од не рѓо-
сувачки челик и е водоот-
порен.


