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МАЛО МОДЕРНО ЧУДО - МАЛО МОДЕРНО ЧУДО - 
ЛИЧНА ПОДМОРНИЦА!ЛИЧНА ПОДМОРНИЦА!

Личен 
автомобил, авион и 
хеликоптер не се 
некоја нова вест. 
Меѓутоа, отсега 
оние со подлабок 
џеб ќе можат да си 
дозволат да 
поседуваат и лична 
подморница, која 
од неодамна се 

продава по цена од 65.000 
фунти. Холандски дизајнери 
тврдат дека во личната 
подморница лицата ќе се 
чувствуваат како да летаат низ 
водата. Верзијата со едно 
седиште е долга 2,7 метри, 
додека двоседот има должина од 3 метри. За специјалните 
купувачи ќе може да се нарачаат и посебни модели со 
линии како на спортските автомобили, за кои ќе можат и 
сами да ја изберат бојата. Малиот C-Quester може да се 
спушти на длабочина од 50 метри и да плови со брзина до 4 
јазли. Под вода може да остане најмалку 2,5 часа, а по 
потреба и до 36 часа.

NOKIA-WIBREENOKIA-WIBREE

Врвот на мобилната телефонија "Nokia" 
се јави со уште еден нов пронајдок, 
безжична мрежа наречена Wibree која, 
според нив, би требало на корисниците да им понуди 
сосема нов стандард на пренос на податоци меѓу апарати 
кои се оддалечени еден од друг не повеќе од 10 метри. 

Wibree, или 
убиецот на Blue-
tooth-от, како што 
популарно се 
нарекуваат новите 
технологии кои 
заменуваат некои 
стари, на 
апаратите им 
троши значително 
помалку енергија 
од постојните, а 
компатибилна е со 

останатите технологии на пренос на податоци кои денес 
постојат. "Nokia" ја развива Wibree последниве пет години, а 
сега е во акција да ја стандардизира и да им ја понуди на 
другите производители на преносни уреди. Освен што 
троши малку енергија, чиповите кои се користат во Wibree 
технологијата се значително помали од чиповите за Blue-
tooth, овозможуваат безжичен пренос на податоци од 1 Mb-
ps, а "Nokia" ја најавува комерцијализацијата на овој 
производ веќе во втората половина на следната година.

EPSON R-D1EPSON R-D1
Компанијата "Epson", 

барем на нашиве простори 
позната, главно, по 
печатарите во боја, 
буквално се "фрли" на 
производство на 
фотоапарати. Тоа и не е 
така чудно, бидејќи 
поголемиот дел од 
производителите на 
електроника го проширува 
својот асортиман на 
производи со многу 
популарните дигитални 
апарати. Но, додека другите 
прават модели кои се 

пристапни за сите според цената, "Epson" се одлучи на 
малку поинаков пристап. На прв поглед Epson R-D1 изгледа 
како аналоген фотоапарат, стар барем колку Бритни Спирс. 
Сличноста не е случајна, бидејќи "Epson" се инспирирала од 
познатата популарна серија фотоапарати Leica. Ако му 
веруваме на "Еpson" овој апарат ќе има резолуција од 6,1 
мегапиксели, што донекаде ја оправдува неговата цена од 
1.500 евра. Иако се работи за дигитален апарат, сите 
подесувања се целосно мануелни, што можеби ги исклучува 
аматерите од целна група на овој апарат. Сепак, тој апарат е 
за носталгичари професионалци.

NOKIA 7373 SPECIAL EDITIONNOKIA 7373 SPECIAL EDITION
Отсекогаш "Nokia" била позната 

и по мобилни телефони специјално 
дизајнирани за модно освестените 
купувачи на кои, пред сè, им се 
важни и изгледот и стилскиот 
момент, односно перцепцијата на 
мобилниот телефон како моден 
детаљ. Овој пат "Nokia" ги здружи 
силите со модниот дизајнер Giam-
battista Valli, кој го ре дизајнираше 

моделот 7373 од L`Amour серијата. 
Од самото појавување Nokia 7373 
предизвика голем интерес кај по-
неж ниот пол, меѓутоа сега кога Valli 
ја дополни со грациозни детали 
како бисерни ѓер данчиња, при вр-
зоци, елегантни чан тички и секако 
минијатурната ко стурска глава, тој 
дефинитивно ќе биде хит кај мла-
дата трендовска популација. Nokia 
7373 Special Edition ќе биде прет-
ставена на парис киот fashionweek 
во две варијанти - розова и хроми-
рано црна, со преин сталирани поза-
дини од Valli, фото графии и ексклу-
зивна мелодија. Nokia 7373 ќе биде 
достапна само во "одбрани" европ-
ски земји, по цена од 280 евра.


