
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 657 / 2.2.2007

Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

MOTORIZR Z6MOTORIZR Z6
Уште еден музички 

новитет од компанијата 
"Motorola", на база ОС 
Linux, беше 
претставен на 
Саемот CES 2007, 
кој се одржа во 
Лас Вегас. Toa беше 
тенкиот клизач MOTOR-
IZR Z6 . На него можат да се 
слушаат музички фајлови со помош на 
Microsoft Windows Media Player 11. 
Поседува 64 MB вградена меморија, mi-
croSD слот (до 2GB), 2Mp камера, Blue-
tooth и USB 2,0. Ќе почне да се продава 
во првата половина на 2007 година.

LG И VERIZON LG И VERIZON 
WIRELESSWIRELESS

Компаниите "LG" и "Verizon Wireless" го 
претставија мобилниот телефон LG VX9400, 
со поддршка на CAST Mobile TV. LG VX 
9400 е многу тенок. За удобно гледање 
телевизија на мобилниот телефон 
производителите вградиле голем 
течнокристален дисплеј со резолуција 
од 320 х 240 пиксели. Поседува и Blue-
tooth (со можност за испраќање сигнал 
во стереозвук), како и 1,3 Mp камера 
и microSD слот. 

"V CAST Mobile TV е прекрасен 
сервис, отвора нова страница во 
светската мобилна забава, и ние сме 
среќни што први овозможуваме 
негова поддршка", изјави 
претседателот на 
американското одделение на 
"LG Juno Cho". Димензиите му 
се 101 x 48,2 x 18,2 мм, а тежи 
114 грама. LG VX 9400 ќе почне да се 
продава во првиот квартал од оваа година.

MOGO DAPTER MOGO DAPTER 
MoGo Dapter го изработи компанијата 

"Newton Peripherals". Може да се приклучи во 
USB слот. Технички карактеристики: може да 
се соединува со 7 направи, Bluetooth 2,0 EDR, 
вградена антена, радиус на дејствување 10 
метри,  ги поддржува оперативните системи 
Windows XP /2000/ Me /98 SE, димензии 10 x 
18,2 x 9,2 мм, тежина 39 грама. Овој адаптер ќе 
почне да се продава во вториот квартал на 
2007 година по цена од 50 американски 
долари.

SAMSUNG STT - D370 SAMSUNG STT - D370 
GPSGPS

Поседува екран во боја со 
дијагонала од 3,7 инча, на 
кој го покажува патот каде 
се движите. На него можат 
да се гледаат телевизија и 
видеофилмови. STT - D 
370 GPS има слот за картичка 

и 
Bluetooth. 
Овој телефон 
може многу лесно да се 
стави во автомобил, 
благодарение на 
специјалните додатоци.

S - XGENS - XGEN
S - XGen се разликува од другите S - XGen се разликува од другите 

мобилни компјутери. Има форма на мобилни компјутери. Има форма на 
полукруг и неговата тастатура се отвора. полукруг и неговата тастатура се отвора. 

Добро е тоа што во него Добро е тоа што во него 
има интегрирано WiFi, има интегрирано WiFi, 

Blue-Blue-
tooth, USB, поддржува tooth, USB, поддржува 
Ethernet, GSM и RJ45. Ethernet, GSM и RJ45. 
Работи на база на процесор Работи на база на процесор 
Intel PXA 270 Xscale 520 Mgh. Intel PXA 270 Xscale 520 Mgh. 
Има 256 MB RAM и 20 GB хард диск. Направата многу долго Има 256 MB RAM и 20 GB хард диск. Направата многу долго 
работи со едно полнење на батеријата, во него е интегрирана работи со едно полнење на батеријата, во него е интегрирана 
веб-камера и TFT дисплеј со резолуција од 4 инча.веб-камера и TFT дисплеј со резолуција од 4 инча.


