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LG-U400 МУЗИЧКИ ТЕЛЕФОН
КАМЕРА МОБИЛЕН ЗА
ВИДЕОЈАВУВАЊА

Тајванската компанија "Vibo"
почна да ја продава својата
втора камера која работи на 3G
мрежата. Новата камера за
набљудување MF58 е многу
погодна за користење. Камерата
може да се приклучи на 3G
мрежата, без помош на други
направи, потребно е само на неа
да се стави SIM картичка. За да се
види сликата на оваа направа, неопходно е да се заѕвони на
бројот и потоа се воспоставува видеосигнал, како и при
обично видеојавување. Опцијата за ноќно гледање се
вклучува автоматски. Видеоклиповите се зачувуваат на
T-Flash мемориската картичка.

Во форма на лизгачки телефон, со
димензии од 99,8mm х 48mm х
20,4mm , тој комфорно лежи во
дланката и е едноставен за
маневрирање со една рака.
Нумеричката тастатура е
одлично изработена и лесно се
впишуваат броевите и СМС
пораките. Екранот е 320 х 240
пиксели (262.000 бои), со
кристално јасна слика, дури
и кога е изложен на
директна сончева
светлина. На левиот агол
се наоѓа слот за microSD
картичка со која може да
се дополни вградената
меморија од 64MB
додека, пак, во
другиот агол се наоѓа
копчето за музика и
камера. Доколку се
погледне
подобро,
на
предната
страна ќе се
забележи и камерата за
видеотелефонија (3G), која е со сосемa
задоволителен квалитет. Главната
камера се наоѓа на задната страна
со резолуција од 2 мегапиксела и
"вади" повеќе од добри
фотографии.

НОВА OPERA МINI
"Opera" ја претстави својата најнова верзија на Интернет пребарувачот
наменет за мобилни телефони. Новата Opera Mini 3.0 им е достапна на
огромен број мобилни телефони кои поддржуваат Java апликации и може
тука да се преземе. На располагање се 3 начини
на кои може да се симне и тоа: како линк преку
СМС порака, преку WAP или да се симне на
компјутер, па потоа да се префрли на мобилниот
телефон преку Bluetooth или USB. Меѓу другото,
новата минијатурна Opera има RSS читач на
новости, поддршка за HTTPS сигурносни
Интернет страници, можност за директен upload
на фотографии на photo blog и многу друго. Opera Mini може да се пофали со титулата најдобар
Интернет пребарувач за мобилните телефони и
една од "must have" апликациите за секој
напреден корисник.
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