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PALM TREO
700WX

SAGEM MY800C
Телефонот Sagem my800C работи на GSM и UMTS
мрежата. Како и многу други 3G телефони, и овој има
две камери. Едната е 2 Mp и служи за
фотографирање и за
снимање видеоклипови, а другата е 0,3 Mp и се
користи за видеојавувања.
Sagem my800C
има 2-инчен
дисплеј со резолуција од
240х320 пикселa, располага
со 16 MB вградена меморија и поддржува microSD картички. Телефонот има
многу музички можности и може
да се поврзува со стерео направи
со помош на Bluetooth. Сè уште не
е соопштено кога ќе почне да се
продава, а не се знае и неговата цена.

SAMSUNG B6700
"Samsung" почна да продава телефон во форма на
кредитна картичка. Новиот модел има многу подобри
карактеристики за разлика од неговите претходници.
Висината му е 8,7 см, а широчината 5,4 см. Овие димензии се
многу блиски до
димензиите на обичните
пластични картички. Тежи
79 грама, а во вакви
скромни димензии
инженерите од "Samsung"
успеале да сместат многу
различни карактеристики. Телефонот има
приемник за дигитална
телевизија од форматот
T-DMB, 0032 Mp камера со
можност за
снимање
видео, MP3
плеер,
Bluetooth и
уште многу
други
функции.
Главен минус на телефонот е тоа што ќе се
продава само во Кореја. Останува да се
надеваме дека за некое време ќе почнат да
го продаваат и во другите земји.

Palm и Verzion официјално
го претставија Treo 700wx.
Направата работи на ОС Windows Mobile 5,0. Поседува
QWERTY клавијатура; 1,3 Mp
камера; сензорен дисплеј со
резолуција од 240х240
пиксели; поддржува Bluetooth; има 64 MB вградена
оперативна меморија;
поддржува SD картички,
работи на EV-DO - мрежата Verizon Wireless. Направата ќе се
продава по цена од 399,99
долари.

IMAGINARIUM CAM1
Главна особина на новиот
телефон од Imaginarium му е 2 Mp
камера, која на родителите им
овозможува да ги набљудуваат
своите деца. Според зборовите на
производителот, апаратот е
способен да ја определи
местоположбата на децата,
користејќи голем број информации
кои ги добива од базната станица.
Cam1
има
MP3
плеер и
1,8
инчен
дисплеј.
Imaginarium Cam1 ќе почне да се
продава во Шпанија ова лето, по
цена од 130 долари.

MEMO - ТЕЛЕФОН НА
ИДНИНАТА
Дизајнерот Peter Norberg
го претстави својот нов
концептуален мобилен
телефон. Направата е
составена од модули, кои
можат да се составуваат и
да се раздвојуваат. Има
главен модул во кој се
вградени основните
функции и на него може да
се приклучуваат
дополнителни модули. На
направата има обични прицврстувачи. Телефонот е
направен од природни материјали.
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