
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 655 / 19.1.2007

Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

BLUONYX - МЕМОРИЈА ЗА BLUONYX - МЕМОРИЈА ЗА 
МОБИЛЕН ОД 40GBМОБИЛЕН ОД 40GB

Компанијата "Agere" го 
произведе BluOnyx 

додатокот 
за 

мобилен. 
Тој е опремен со Blue-
tooth, кој испраќа музички 
фајлови на мобилниот телефон. 
Големината на вградената меморија во BluOnyx 
варира од 1GB до 40GB. Цената, исто така, варира од 100 до 
250 долари. Димензиите му се 85 x 54 x 6 (15) мм. Направата 
може да се користи и како обична флеш меморија.

SAMSUNG SCH -V960 СО SAMSUNG SCH -V960 СО 
ОПТИЧКИ ЏОЈСТИКОПТИЧКИ ЏОЈСТИК

Последниот 
клизач од "Sam-
sung", SCH -V960 - 
првиот мобилен 
телефон со оптички 
џојстик. Едноставно 
го движите прстот 
по него и курсорот 
на екранот се 
движи. Тоа е 
неговата главна 
предност пред 
обичните 

телефонски 
џојстици. Со овој 
џојстик можете да 
кликате по 
иконите на 
дисплејот исто 
како и кај 
лаптопите. Од 
останатите 
технички 
карактеристики 
има и 2Mp камера, 
Bluetooth, 

сензорен дисплеј, кој ја регулира светлината во зависност 
од осветлувањето. Во Кореја овој телефон ќе се појави кон 
крајот на месецов, а кога ќе го има во другите земји никој 
ништо не кажува.

NOKIA 8800 SIROCCO BRIAN NOKIA 8800 SIROCCO BRIAN 
ENO SIGNATURE EDITIONENO SIGNATURE EDITION

Компанијата "Nokia" и 
авангардниот 
музичар Brian Eno 

организираа 
хуманитарна 
акција. Парите кои 
ќе се земат од 
продажбата на десетте 
телефони Nokia 8800 Sirocco Brian Eno 
Signature Edition, ќе бидат донирани 
за добротворни цели за поддршка на 
два проекта - програма за борба 
против сидата ( Keiskamma Aids Treat-
ment) и програма за заштита на 
природата (The World Land Trust). 
Овие десет телефони Nokia 8800 Siroc-
co се разликуваат по тоа што имаат 
потпис од Brian Eno. Секој телефон ќе 
има свој уникатен број. Аукцијата 
стартуваше на 8 јануари, а ќе трае до 
12 февруари. Да спомнеме и дека Bri-
an Eno создаде soundtrack за моделот 
Nokia 8800 Sirocco.

ASUS КАРАОКЕ ТЕЛЕФОНASUS КАРАОКЕ ТЕЛЕФОН
Компанијата 

"ASUS" позната по 
своите 
компјутери, 
одвреме-
навреме 

произведува и 
по некој телефон. 

Сега го претстави 
телефонот на 
преклопување ASUS 
Z801. Овој модел 
има необични функции како, на пример, караоке. Додека се 
слуша песната на дисплејот се појавуваат зборовите од неа. 
Овој телефон им е наменет на оние кои сакаат да пеат. Ако 
ги погледнеме техничките карактеристики, тие исто така 

нема да разочараат: 
2Mp камера, 260к QVGA 
дисплеј, Bluetooth со 
A2DP, вграден MP3 
плеер, FM радио, 
диктафон. Инфор ма-
циите за цената, како и 
кога овој телефон ќе се 
појави во продажба, сè 
уште не се знаат.


