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NOKIA E65
Nokia E65 е ориентиран кон 

оние корисници на кои им е 
потребен телефон со многу 
функции. Има 2,0 Mp камера, 
дисплеј со резолуција од 352х416 
пиксели (16 милиони бои), 70 MB 
меморија, microSD слот, Bluetooth, 
Wi-Fi (802.11b/g), GRPS, EDGE, UT-
MS, CSD HSCSD, POP Port ( USB 2,0), 
Symbian Series 60, GSM/WCDMA 
2100 Mgh. Димензиите му се 106x47x14 мм.

СОЛАРНА WEB КАМЕРА

Компанијата "DigitalXTractions" 
на пазарот ја пласираше web 
камерата "SCIRC t1", која работи на 
база на соларна енергија. Таа може
да се постави на било кое место, и 
без приклучок на електрично 
напојување можно е да се 
испраќаат видеосигнали до 
одредена дестинација. Камерата 
има 1,3 мегапиксели и поддржува 
снимање на видеоматеријали или 
на фотографии. Димензиите на 
камерата се 7x4x3 инчи. Исто така, 
камерата може да работи и без 
соларна енергија, бидејќи е 
поддржана и со резервна батерија.

ЕКСКЛУЗИВНИ ТЕЛЕФОНИ ЕКСКЛУЗИВНИ ТЕЛЕФОНИ 
VODAFONE MCLAREN VODAFONE MCLAREN 

MERCEDESMERCEDES
Компанијата "Vodafone" официјално 

објави дека ќе почне да ги продава 
новите телефони Vodafone McLaren 
Mercedes на база на Sharp 770SH, Sharp 

GX29 и Samsung SGH-Z720M. Сите 
телефони се изработени од 

метал и им се наменети на 
љубителите на McLaren 
Mercedes. Во овие 

телефони има видео 
клипови и 

фотографии од 
овој тим, и од 

играта 
Формула 1. Во Sharp 770SH има 1,3 

Mp камера, во Samsung SGH-
Z720M - 3 Mp камера. На 

фотографиите сите 
телефони изгледаат многу 

привлечно.

LG SV260LG SV260
LG SV260 се продава по цена од 

425 долари. Негледајќи ја цената, 
направата има слаби технички 
карактеристики. Има 1,3 Mp камера 
и многу помошни програми за 
бизнисмени. Во LG SV260 има 

секундометар, потоа функцијата 
"Mobile + Etiquette" (со нејзина 

помош за време на разговорот може да се испрати SMS 
порака), диктафон, календар, карта на корејското метро и 
речник.

ALCATEL OT-C820ALCATEL OT-C820

Американската 
федерална комисија за 
врски (FCC) одобри 
уште еден 

мобилен телефон, производ на кинеската компанија 
"TCL" и на француската "Alcatel". Овој модел ќе се 
нарекува Alcatel OT-C820. Негова силна страна ќе 
претставуваат музичките можности.


