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HP iPAQ 500HP iPAQ 500
HP iPAQ 500 работи на OC Windows 

Mobile 6,0. Во него има процесор TI 
OMAP 850, кој работи на 200Ghz, има 
64MB RAM, 128MB ROM, поддржува mi-
croSD картички и работи на GPRS/EDGE 
мрежата. Во смартфонот има 2-инчен 
TFT дисплеј. Функцијата HP iPAQ го 
прави различен од другите телефони - 
ги распознава гласовите и работи со 
гласовни команди. Направата 
поддржува повеќе од 20 гласовни 
команди, овозможува работа со 
електронска пошта, може да испраќа 
прилози итн.    

HITACHI НАЈАВУВА ДИСК СО HITACHI НАЈАВУВА ДИСК СО 
КАПАЦИТЕТ ОД 1 TBКАПАЦИТЕТ ОД 1 TB

Златното правило гласи - работна меморија и простор за 
податоци (тврд диск), никогаш не е доволно, и веројатно 
заради тоа јапонскиот "Hitachi" најави излегување 
на хард диск со капацитет од неверојатни 1.000 
гигабајти. Со овој потег корисничките 
компјутери значително се поместија во 
терабајтната ера", што е логичен потег 
на производителите со оглед на сè 
поголемиот број дигитални 
содржини со HD видеоквалитет 
и останатите облици на 
дигитални податоци. 

Досегашните хард 
дискови со најголем 
капацитет, наменети за 
персонални 

компјутери, содржеа до 750 GB капацитет. "Hitachi" планира 
своите дискови наречени Deskstar 7K1000 да ги пушти на 
пазарот веќе во првиот квартал од оваа година. 

LG KU950 - УШТЕ ЕДЕН LG KU950 - УШТЕ ЕДЕН 
МОБИЛЕН ТЕЛЕВИЗОРМОБИЛЕН ТЕЛЕВИЗОР

Мобилната телевизија е 
многу популарна 

во развиените 
земји. Речиси 
сите поголеми 

компании 
произвеле 

специјални 
телефони за 
удобно 
гледање 
телевизија. И LG не заостанува во таа 

област. За жал, оваа технологија сè уште ја 
нема во Македонија, но да се надеваме дека 

наскоро ќе пристигне. Во новиот LG KU950 има вградено 
DVB-H приемник. Телефонот има 1,3 Mp камера, Bluetooth, 
поддржува microSD картички и плеер. Другите 
карактеристики сè уште не се објавени.

MITAC MIO A501MITAC MIO A501
Овој телефон 

работи на GPRS/
EDGE мрежата и 
има вграден GPS 
приемник на база 
на чип SiRFstar III. 
A501 по седува 2,7-
инчен дисплеј, со 
резо луција од 240 
х 320 пиксела, ди-
гитална камера со 
резолуција од 1,9 
Mp, процесор TI 
OMAP 850 со 

брзина од 201Мhz. Има и Blue-
tooth, USB и RS-232.


