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НОВ LG KC1НОВ LG KC1

Новиот LG KC1 се 
карактеризира со 
традиционалните LG 
модели. Целиот телефон е 
покриен со кожа и тежи 
160 грама. Во него има 
процесор Monahans 806 
Mgh; оперативен систем 
Windows Mobile 5,0 Pocket 
PC Edition; 2,8 инчен 

дисплеј (240 x 320); 512 MB меморија; T-DMB; Wimax; Blue-
tooth; WiFi и T-fl ash слот.

РАМКИ ЗА ДИГИТАЛНИ РАМКИ ЗА ДИГИТАЛНИ 
ФОТОГРАФИИФОТОГРАФИИ

"Philips" претстави 
две рамки за 
дигитални 
фотографии во кои 
можат да се сместат 
до 150 фотографии. 
Погодни за секое 
домаќинство, овие 
две рамки имаат исти 
можности и 
карактеристики, но 
визуелно се 
различни - моделот 
9F2M4 е сребрен, а 
9FF2CWO има рамка 
од дрво. 

Фотографиите се 
префрлаат во интерната 
меморија на рамките преку 

поврзување со компјутер 
или дигитален фотоапарат 

преку USB приклучок. Можно 
е и вметнување на различни 
мемориски картички (SD, 

MMC, Memory Stick, Com-
pact Flash) директно во 
рамката и прикажување 

на фотографиите кои се во 
картичката. Димензиите на 

фотографиите се подесуваат 
автоматски за да се прикажат складно во рамката во 
хоризонтална или во вертикална положба и можат да се 
прикажуваат како серија слајдови, во даден временски 
период или, пак, постојано да се прикажува една 
фотографија, како вистинска рамка за фотографија. Со 
помош на вградениот тајмер, можно е и вклучување и 
исклучување на дисплејот по желба. Рамките за дигитални 
фотографии 9FF2M4 и 9FF2CWO чинат 180, односно 200 
фунти.

NOKIA N99NOKIA N99

Неодамна на 
Интернет се појавија 
фотографии од Nokia 
N99. Според 
замислата, Nokia N99 
треба да има QWERTY 
клавијатура; 3,2 инчен 
дисплеј; 8,0 Mp 
камера. Обемот на 
меморијата треба да 
изнесува 16 GB, а 
покрај тоа треба да 

има и microSD слот. За 
неколку години овој концепт сигурно ќе стане реалност.

AMEO ОФИЦИЈАЛНО AMEO ОФИЦИЈАЛНО 
ПРЕТСТАВЕН ОД ПРЕТСТАВЕН ОД 

T-МOBILET-МOBILE
Ameo го направи компанијата "HTC". 

Работното име му беше Athena. Има процесор 
Intel XScale; 624 Mgh; дисплеј со дијагонала од 5 
инча (640 х 480 пиксели); 64/128 MB ( RAM ) и 
128/256 MB (ROM); 8GB меморија; miniSD слот; 
оперативен систем Windows Mobile 5,0 
Phone Edition; Bluetooth 2,0; GPS -Ontvan-
ger; 3,2 Mp камера; GSM (850/900/1800/
1900 Mgh); GPRS/ EDGE и UMTS/HSDPA. 
Димензиите му се 133,1 x 97 x 20 мм, а 
тежи 355 грама.


