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ЕЛИТЕН ЗЛАТЕН 
ТЕЛЕФОН

Доколку имате многу пари и 
сакате да ги потрошите на нов 
телефон од луксузната класа, 
тогаш купете го Nokia 8800 Siroc-
co Diamond Edition. Овој модел 
го има само во 1.000 
примероци. Изработен е од 
висококвалитетен челик и злато, 
а покрај тоа има и 2-
мегапикселна камера, 100 MB 
вградена меморија, TFT-дисплеј 

со 256.000 
бои, МР3-
плеер, Blue-
tooth, Java, 
EDGE и GPRS. 
Nokia 8800 Si-
rocco Dia-
mond тежи 
139 грама, а 
димензиите 
му се 
107x45x16,5 
мм.

НАЈТЕНКИОТ LCD НАЈТЕНКИОТ LCD 
ДИСПЛЕЈ ВО СВЕТОТДИСПЛЕЈ ВО СВЕТОТ

Претходниот рекорд во дебелина 
изнесуваше 0,89 мм. Компанијата "Sam-
sung" разработи нова технологија i-Lens, 
така што со нејзина помош на дисплејот ќе 
биде интегриран заштитен слој, кој е многу 
поиздржлив и попријатен за очите на 
корисниците. Вицепретседателот на "Sam-
sung", Yun Jin-hyuk, рече дека намалената 
дебелина на дисплејот и новата 

технологија за заштита на очите ќе почне масовно да се 
употребува во новите мобилни апарати. Тоа значи дека 
корисниците треба да бидат подготвени за новата 
фундаментална солуција од "Samsung". Дијагоналата на 
новиот LCD дисплеј изнесува 2,2 инча, а резолуцијата 
240х320 пиксела, светлината 300 nits и контрастот 500:1. Со 
масовно производство ќе се почне во првата половина на 
2007 година.

МОБИЛЕН ОД ДРВОМОБИЛЕН ОД ДРВО
Една руска 

компанија 
произведе 
многу необичен 
телефон од 
луксузната 
класа. Овој 
модел ќе се 
нарекува Gresso. 
Тој е необичен 
затоа што е 
произведен од 
многу ретко 
африканско 
црно дрво, а 
некои елементи 
му се направени од злато. Екранот му е заштитен со 
специјален сафир. Неговите технички карактеристики сè 
уште не се познати, освен тоа дека ќе биде со дебелина од 
10 мм. Ќе се продава во пет различни комбинации.

SHARP 911SHSHARP 911SH
Компанијата "Sharp" претстави 

уште еден мобилен телефон, 
кој прима телевизиски 
програми. Sharp911SH е многу 
силен наследник на 
претходниот модел 905SH. 
Новиот апарат се разликува 
по тоа што има неколку 
измени во дизајнот, повеќе 
меморија и слот за мемориска 
картичка, microSD наместо 
miniSD. Телефонот 
работи на мрежата W-
CDMA, има 3-инчен 
дисплеј со резолуција 
од 240х400 пиксели и 
262.000 бои, надворешен 
монохром LCD - дисплеј. Во 
апаратот е вградена 2 Mp 
CMOS камера и 110-
килопикселна помошна 
камера. Овој мобилен 
телефон-телевизор ќе биде 
пуштен во продажба во 
декември.


