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МИЛИМЕТАР ПОТЕНОК МИЛИМЕТАР ПОТЕНОК 
SAMSUNGSAMSUNG

Идните телефони се сè 
потенки и потенки. 
Прашањето е до кога? 
Корејската компанија "Sam-
sung" произведе нов модел 
Ultra Edition 5,9. Тој е 
милиметар потенок од 
својот претходник Ultra 
Edition 6.9. Новиот 
телефон има 3,2 Mp 
камера, плеер, Bluetooth 
и 80 MB вградена 
меморија. Планираат да 
почнат да го продаваат 
на 8 март, на 
меѓународниот 
празник на жената.

SHARP W51SHSHARP W51SH
Со димензиите 50 x 109 x 23 мм и со тежината 136 

грама, телефонот Sharp W51SH изгледа многу крупен. 
Но, овој факт го компензираат неговите технички 
карактеристики. На пример, во телефонот има 3-инчен 
дисплеј, во кој е применета AQUOS технологијата, а 
дисплејот, исто така, може да се врти за 90 степени. 
Резолуцијата на дисплејот му е 320 х 240 пиксели (QV-
GA). Од другите карактеристики се знае дека новитетот 
ќе има 2,0 Mp камера, навигационен систем GPS, mi-
croSD слот, TV тјунер, TV-излез, Bluetooth, USB 2,0. Сè 
уште не се знае кога ќе почне да се продава, но 
производителите изјавија дека овој телефон ќе биде 
ориентиран кон азискиот пазар.

ГЛЕДАЈТЕ ТВ СО SANYO ГЛЕДАЈТЕ ТВ СО SANYO 
W51SAW51SA

KDDi - еден од поголемите 
јапонски оператори - неодамна 
го претстави својот нов 
телефон. Sanyo W51SA е 
создаден за луѓе кои сакаат да 
гледаат мобилна телевизија. 
Дисплејот има дијагонала од 
2,6 ин-

чи и дава многу квалитетна слика. 
На него многу убаво се гледаат 
фотографии и филмови. Вградената 
меморија во телефонот е 1 GB - на 
неа може да се снимат 5 часа видео. 
Има FM-радио и го поддржува 
сервисот LISMO. Телефонот ќе биде 
достапен само за жителите на 
Јапонија.

SONY ERICSSON - SO903IT VSONY ERICSSON - SO903IT V
Претставниците од компанијата 

"Sony Ericsson" го претставија 
новиот телефон SO903iTV. 
Овој модел ќе биде достапен 
само за Јапонците. Sony Erics-
son SO903iTV претставува трет 
телефон со Bravia дисплеј во 

Јапонија. Него ќе го 
предава опе-
раторот NTT Do-
CoMo. 
Дијагоналата на 
дисплејот изне-
сува 3 инча (240 х 
432 пиксела). Во 
телефонот е 
вградена техно-
логијата Bravia En-

gine. Благодарение 
на неа, сликите на екранот се многу реални. Sony Ericsson 
SO903iTV поддржува мобилна телевизија. Поседува и 2 Mp 
камера, microSD слот, FeliCa и GPS.

LG SHINE ВО ЕВРОПАLG SHINE ВО ЕВРОПА
Претставниците на "LG" 

објавија дека на 7 
февруари почнала 
продажбата на LG Shine во 
Европа. Прва европска 
земја е Велика Британија. 
Во текот на вториот 
квартал ќе се појави и во 
другите земји. Досега во 
Кореја се продадени 
повеќе од 180.000 
телефони. Таму 
продажбата почнала во 
ноември 2006 година. Во 
еден ден биле продадени 
по 3500 Shine телефони. 

Техничките карактеристики за 
европската верзија на LG Shine сè уште не се познати.


