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МУЛТИМЕДИЈАЛЕН МУЛТИМЕДИЈАЛЕН 
МОНСТРУМ ОД SONY МОНСТРУМ ОД SONY 

ERICSSONERICSSON
Sony Ericsson 

W44S работи на 
јапонската мрежа 
CDMA EV-DO. Речиси 
сите мобилни 
телефони 
во 

Јапонија се опремени со 
модулот Felica, со чија 

помош мобилните се 
претвораат во платежно 

средство - со нив се плаќаат 
купените работи. Големиот 

дисплеј работи на резолуција од 
240х432 пиксела. Тој е изработен 

по технологијата Bravia RealityMax. 
Екранот се врти хоризонтално, што е 

многу погодно за гледање телевизија. Овој 
модел поседува 3,2 Mp камера со автофокус и стабилизатор, 
Memory Stick Duo слот и уште многу други функции, кои за 
нас сè уште се непознати.

E-TEN M700E-TEN M700
M700 е првиот 

телефон од оваа 
серија со QWERTY 
клавијатура. Се оче-
кува во овој модел 
да има вградено Wi-
Fi и GPS со ком-
плетна навигациона 
карта. Обемот на 
вградената меморија 
ќе биде ограничен 
на 256 Mb. Дисплејот 
ќе има дијагонала од 
2,8 инчи и ќе поддр-
жува резолуција QV-
GA (240x320 пик се-
ла). Другите технички 
карактеристики сè 
уште не се објавени. 
Овој телефон ќе чини 
400 американски 
долари, но нема 
никакви информации 
кога ќе биде пуштен 
во продажба.

SAMSUNG P9000SAMSUNG P9000

На Мobile WiMax 
самитот "Samsung" 
го претстави својот 
хибриден уред 
Р9000 кој тешко 
може да се стави во 
некоја одре дена 
категорија. Станува 
збор за уред кој има 
ка рактеристики на 
обичен пер со на лен 
компјутер, UMPC и 
Personal Digital 
Assistаnt. Кога Р9000 
ќе се отвори доаѓа 
до израз неговата 
голема QWERTY 
тастатура и го ле-
миот LCD, а го "дви-
жи" Windows XP опе-

ративен систем, па 
така навистина 
може да замени пре-
но сен ком пјутер. Од 
ос та натите опции, 
од "Samsung" ја ис-
такнаа под дрш ката 
за WiMax и CDMA-
EV-DO безжична 
конек тивност. Иако 
овој уред изгледа 
навистина ин те-
ресно, сепак пра-
шање е дали вооп-
што ќе дојде и како 
ќе помине на овој пазар.

NOKIA N97NOKIA N97
Неодамна, плод на 

творештвото на непо зна-
тите љубители на мобилни 
телефони беше Nokia 6639. 
Овој пат фановите на ком-
панијата "Nokia" посакаа 
идниот модел Nokia N97 да 

има 20Gb 
вградена 
меморија, 3D 
стерео звук и 
5Mp камера  со 
2,4x оптички 
зум, miniSD 
слот и FM ра-
дио. Дизајнот е 
многу впе чат-
лив, огромен 
дисплеј и мали 
навигациони 
копчиња.


