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JАПОНСКИ ЧАСОВНИК - JАПОНСКИ ЧАСОВНИК - 
ЗАГАТКАЗАГАТКА

Овој јапонски 
часовник - загатка 
изгледа како да е од 
Космосот: На прв поглед 
на дисплејот можат да се 
забележат хаотично 
распоредени знаци, кои 
личат на буквите J и L. 
Ако не се знае начинот 

како се 
определува 
времето по нив, 
тие можат да 
предизвикаат 
главоболки. 
Значи, првите 3 
реда го 
покажуваат часот, 
следните 3 реда - 
четвртина од 
часот, а другите 14 
знака ги кажуваат 
минутите и 
останатите 
секунди. Овој 
часовник се 
нарекува JLr7, а 
чини 85 долари.

NOKIA N93I ВО FCCNOKIA N93I ВО FCC
Телефонот Nokia N93i почна да го тестира 

Федералната комисија за врски FCC. Поради ова, 
на Интернет се појавија нови фотографии. N93i ќе 

има иста камера како и 
N93 т. е. 3,2 Mp камера со 
оптика Carl Zeiss. 
Клавијатурата многу личи 
на RAZR-овата. На капакот 
има мал дисплеј, главна 
задача на него ќе му биде 
да ги покажува броевите 
кои ѕвонат. Димензиите на 
Nokia N93i ќе бидат помали 
од тие на неговиот 
претходник, особено 
дебелината. Направата има 
и miniUSB порт.

SHARP W-ZERO3SHARP W-ZERO3
Тој поседува процесор 

Intel PXA270 на 416Mgh; 
2,8-инчен екран со 
резолуција од 640 х 480 
пиксели; Wi-Fi; miniSD слот 
за картичка; OneSeg TV; 
USB 2,0 и QWERTY 
клавијатура. Главна 
разочарувачка новина 
претставува 1,3 
мегапикселната камера.

НОВ КОНЦЕПТ НА МОБИЛНИ НОВ КОНЦЕПТ НА МОБИЛНИ 
ТЕЛЕФОНИ БЕЗ БАТЕРИИТЕЛЕФОНИ БЕЗ БАТЕРИИ

Француските дизајнери од ModeLabs тврдат 
дека создале три прототипови, кои се 
безопасни за блиската средина и трошат 

најмалку енергија од сите 
телефони. Дизајнот на 

трите телефони е 
прилагоден за тие да 

можат да генерираат 
енергија од 
природните движења 
на човекот - овие 

модели ја 
преработуваат 

енергијата околу 
нив, сончевата или 

кинетичката, ја 
трансформираат во електрична 
енергија. Во овие телефони можеби 
ќе има многу мала батерија или 
воопшто ќе ја нема. Првиот телефон, 
кој е наречен Yo-Yo, се носи на вратот. 
Тој ќе добива енергија од движењата на 
современиот човек. Вториот телефон U-Turn 
претставува бизнис модел. И третиот Runaway е наменет за 
спортистите. Тој треба да се носи на рака цело време додека 
трае тренингот.

PANTECH IM - S150PANTECH IM - S150
Овој телефон беше претставен на 

Меѓународниот форум и доби награда за 
дизајн. Нејасно е што во овој мобилен е 
"традиционално корејско" - дизајнот му е 

крајно едноставен. Pantech IM-S150 ги 
поседува техничките карактеристики, кои најмногу 

се распространети кај мобилните телефони: 1,3 Mp камера, 
infrared, полифонија. Димензии - 7,8 х 3,7 см, тежина - 80 
грама. Се очекува во земјата производител - Јужна Кореја, 
секој момент да се појави во продажба.


