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ФЛЕКСИБИЛЕН МОНИТОР ЗА ФЛЕКСИБИЛЕН МОНИТОР ЗА 
ИДНИТЕ ИДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОНИ 

Како да го зголемите дисплејот на својот телефон? Каква 
технологија да употребите за да го создадете мобилниот 
монитор на иднината? "Telecom Italia" и "Polymer Vision" 
имаат свое решение за овој проблем: тие се обединија и 
создадоа флексибилен дисплеј за идните телефони. Идејата 
за флексибилен дисплеј не е нова - концептуалната направа 
Readius беше претставена од фирмата "Polymer Vision" пред 
две години на IFA Consumer Electronics Trade Fair во Берлин. 
Доколку проектот на "Telecom Italia" и "Polymer Vision" даде 
резултат, уште оваа година ќе се појават мобилни телефони 
со флексибилен 5-инчен дисплеј. Новиот дисплеј ќе се 
одликува по економичноста - телефонот на него може да 
работи и до 10 дена без полнење.

MOTORIZR Z8MOTORIZR Z8
"Motorola" го претстави својот нов 

модел, кој има малку необичен 
изглед. MOTORIZR Z8 работи 

на Sumbian, поддржува 
HSDPA, има 2,2-инчен 

QVGA дисплеј, 2 Mp 
камера со можност 

за снимање 
видео во 

MPEG- 4 и 3GP, а 
има и 
помошна 
VGA камера. Поседува 
MicroSD слот и 90MB 
вградена меморија, A2DP stereo Blue-
tooth. Покрај тоа, MOTORIZR Z8 е со 15,3 
мм дебелина. Во Европа овој телефон ќе 
се појави во април.

ASUS AURA - ТЕЛЕФОН НА ASUS AURA - ТЕЛЕФОН НА 
ИДНИНАТАИДНИНАТА

Во последно време 
речиси 
сите 

фирми 
почнаа на 

Интернет да ги претставуваат 
своите концептуални телефони. 

Некои од нив се интересни, а некои 
апсурдни. Еден од нив е и Asus Aura. Овој 

телефон поседува (теоретски, се разбира) 3,9-
инчен сензорен дисплеј, WiFi, Bluetooth 2.0 и microSD слот. 
Дебелината му е само 6 мм.

КОНЦЕПТУАЛЕН ТЕЛЕФОН ОД КОНЦЕПТУАЛЕН ТЕЛЕФОН ОД 
"BENQ-SIEMENS""BENQ-SIEMENS"

Пододделението за дизајн во 
"BenQ-Siemens" претстави три 
телефони на иднината. Сè уште е 
рано за да почне да се 
произведуваат вакви телефони, па 
така тие ја покажуваат само 
креативноста на дизајнерите. 
Првиот прототип може да се 
носи на рака и е многу сличен со 
Nokia 888.

SONY ERICSSON SONY ERICSSON 
W880 WALKMANW880 WALKMAN

"Sony Ericsson" 
официјално го 
претстави својот 
нов музички телефон W880 (Ai) Walk-
man. Овој модел има дебелина од 9,4 
мм и претставува најтенок телефон во 
серијата Walkman. Поседува и 1,8 инчен 
QVGA 262K TFT дисплеј, 2 Mp камера и 
1GB Memory Stick Micro (M2) картичка. 
Во телефонот има Walkman Player 2,0, 
кој има опција Flight Mode, со чија 
помош може да се слуша музика во 

авион. Во Европа овој телефон 
треба да појави во првиот 

квартал од оваа година.


