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NOKIA 6110 NOKIA 6110 
NAVIGATORNAVIGATOR

На 3GSM World Congress во Барселона 
"Nokia" го претстави моделот 6110 (Naviga-

tor). Судејќи 
според името, 
главна 
каракте рис-
тика треба да 
му е вградената GPS 
навигација. Тој е 
четиристандарден GSM/
EDGE/UMTS 2100 телефон со 
HSDPA поддршка; 2,2 инчен 
QVGA дисплеј; 2 Mp камера; 
microSD слот и 40 MB 
вградена меморија. Nokia 
6110 Navigator треба да се 
појави на пазарот во вториот 

квартал од оваа година и ќе се продава по цена од 450 евра.

HTC CAVALIERHTC CAVALIER

Комуникаторот има процесор SC 
2442 од "Samsung", кој работи на 400 Mgh. Јачината на 
батеријата му е 1050 мА/h. Дијагоналата на сензорниот 
дисплеј е 2,4 инчи, а резолуцијата на која работи е 320 х 240 
пиксели. Новитетот има 2 Mp камера, 128 MB вградена 
меморија, Wi-Fi (802.11b/g) и Bluetooth 2,0. HTC Cavalier 
набрзо ќе се пушти во продажба.

SAMSUNG ULTRA SAMSUNG ULTRA 
SMART F700SMART F700

Овој телефон има 3-инчен сензорен TFT 
дисплеј, со резолуција од 480 х 272 
пиксела, 5 Mp камера, Bluetooth, 
EDGE/HSDPA, ги препознава 
форматите MPEG4/H.263/H.264/
Real. Дури од септември ќе 
може да се најде на пазарот.

NOKIA E90 - ТЕЛЕФОН СО ДВА NOKIA E90 - ТЕЛЕФОН СО ДВА 
ЕКРАНАЕКРАНА

Овој телефон има два дисплеја 
- надворешен со резолуција од 
240 х 320 и внатрешен со 
резолуција од 800 х 352 пиксела. 
Има и 3,2 Mp камера, WiFi и HSD-
PA, вградена GPS навигација 
Nokia Maps и FM радио. Овој 
комуникатор ќе излезе во 
вториот или во третиот квартал 
од оваа година, и ќе може да се 
купи за околу 750 евра.

MOTOROLA SLVR L9MOTOROLA SLVR L9
Motorola SLVR L9 има интегриран 

аудио-плеер, FM радиоприемник 
(поддржува RDS) и ја поддржува новата 
технологија CrystalTalk. Со помош на 
CrystalTalk без проблем може да се 
разговара при голема бучава. 
Апаратот поддржува Bluetooth стерео 
слушалки, со него може да се слуша 
музика и во авион, таму каде што 
телефонот треба да биде исклучен. Има 
2 Mp камера, поддржува EDGE и GPRS, 
технологијата MegaSIM (дозволува да 
се снима на SIM-картичката неколку 
дена) и microSD картичка. SLVR L9 
треба да се појави во втората 
четвртина од годинава, а сè уште не е 
позната цената по која ќе се продава.


