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APPLE IPOD ТЕЛЕФОНИ
Во јануари 2007 

година, на 
конференцијата Mac-
world Корпорацијата 
"Apple" се подготвува 
да претстави два 
сопствени телефона 
iPhone. 
Производителите 
ветија дека новата 
направа ќе ги 
обедини функциите 

на мобилен телефон и на 
MP3-плеер iPod. Пазарот 
одамна ги чека новитетите од 
"Apple". Овие направи ќе се 
произведуваат во соработка 
со моќната тајванска 
компанија "Hon Hai Precision 
Industry".

LG 3D GAME-PHONE СО LG 3D GAME-PHONE СО 
ВГРАДЕН 3D ЗАБРЗУВАЧВГРАДЕН 3D ЗАБРЗУВАЧ

LG 3D Game-Phone е првиот во 
светот мобилен телефон со 
вграден 3D забрзувач. Оваа 
направа ќе биде пет пати побрза 
од сите досега произведени 
мобилни телефони. Поседува 2,2- 
инчен екран, вграден џојстик, 
1,3Mp камера и стерео звук. LG 
3D Game-Phone има сензорни 
движења кои треба да го 
зголемат уживањето во игрите.

CRAZYPC HOVER MOUSECRAZYPC HOVER MOUSE
Ви го прет ста-

вуваме лебдечкиот 
маус, кој всушност е 
првиот стопроцентен 
маус без триење 
(како што 
самоуверено 
наведуваат на 
страницата на 
производителот). 

Со помош на 
електромагнетната 
технологија CrazyPC 
Hover Mouse цело 

време лебдее еден 
сантиметар над 
подлогата. Маусот е 
безжичен и е направен 
од метална легура. 
Цената на овој гаџет, со 
кој ќе ги направите 
љубоморни вашите 
пријатели или колеги 
изнесува 75 
американски долари и 
може да се порача 
преку Интернет.

РОБОТ ГИМНАС ТИЧАРРОБОТ ГИМНАС ТИЧАР
"JR Robotics", во соработка со 

компанијата "VStone", на саемот 
"PlaModel/RadiCon, кој се одржа 
во јапонскиот град Чиба, 
демонстрираа што сè можат да 
направат роботите на новата 
генерација. Нивниот 
најоригинален робот, именуван 
RB-1000, своевремено понуди 
одлични работни способности 
по многу прифатлива цена, 
меѓутоа од некои причини не 
поттикнал многу внимание ниту 
во Јапонија ниту надвор од таа 
земја. Сепак, демонстрирањето 

кое привлекло најмногу 
внимание била 
роботската гимнастика, 
односно кревањето и 
вртењето на атлетска 
шипка. За жал, роботот 
немал шака, односно 
рака низ која може да 
помине шипка. Сепак, "JR 
Robotics" покажа дека 
стартува развивањето 

нови и пософистицирани роботи, кои ќе можат да 
извршуваат многу специфични работи.


