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УЛТРАМОБИЛЕН POCKET PCУЛТРАМОБИЛЕН POCKET PC
Оние кои се запознати со 

овој тип мобилни уреди 
знаат дека досега повеќе 
компании си ја испробаа 
среќата со претставување на 
UMPC модели, меѓутоа 
релативно неуспешно 
поради низа фактори како 
што се, дизајн, 
карактеристики, функции, 
можности и слично. Но, по сè 
изгледа, HTC погодија точно 

во целта и го дефинираа 
поимот ултрамобилен 
компјутер. И без многу 
филозофирање, бидејќи 
фактите зборуваат сами за 
себе, оставаме сами да 
процените дали ова е 
иднината на ултимативното сè 
во еден мобилен уред. Дел од 
неверојатните карактеристики 
се: 1,2GHz CPU, Windows Vista 
оперативен систем (Aero), 
седуминчен дисплеј чувствителен на допир (лизгачки 
механизам под агол, при што се открива комплетна QWERTY 
тастатура; 30GB хард диск; Tri-band UMTS/HSDPA (3,5G); 
quad-band GSM/GPRS/EDGE; WiFi; Bluetooth 2,0; Biometric 
reader; камера. Цената сè уште не е позната, но се очекува 
да биде пониска од 2.000 долари.

VERTU FERRARI 1947 LIMITED VERTU FERRARI 1947 LIMITED 
EDITIONEDITION

Најлуксузниот бренд за 
мобилни телефони на светот го 
претстави моделот Ferrari 1947 
Limited Edition, во чест на 60-
годишнината на "Ferrari". Рачно 
полиран титаниум за шасијата на 
телефонот, црна и црвена кожа 
на задниот дел, се инспирација 
од Ferrari GT автомобилите, кои 
асоцираат на моќ, престиж и на 
топ перформанси. 1947 ја 

означува годината на првиот 
произведен автомобил со 
знакот на "Ferrari", од страна на 
основачот Enzo Ferrari. Исто 
така, тоа е бројката на 
произведени телефони од оваа 
серија, кои секој посебно ќе 
бидат нумерирани со сериски 
број од 0 до 1947. Главниот 
дизајн, односно 
највпечатливата задна страна 
на телефонот, кои заедно ја 
работеа дизајнерите на "Vertu" 
и на "Ferrari", е базиран на 
препознатливата Ferrari педала 
за сопирачките.

G1 CYBERSHOT СО WI-FI G1 CYBERSHOT СО WI-FI 
И 2 GBИ 2 GB

Новата играчка од Sony - G1 
Cybershot ќе има вградено Wi-
Fi, со што ќе се олесни 
префрлувањето на 
фотографии кон компјутер или 
кон останати уреди, кои 
поддржуваат Wi-Fi конекција. 
Апаратот со резолуција од 6 
мегапиксели има вградено 2 
гигабајти меморија, Carl Zeiss 
леќи со X3 оптички зум, 3,5-

инчен дисплеј, 
оптички 
стабилизатор, и сè тоа 
сместено во супер 
отпорно метално 
тело. Цената на G1 Cy-
bershot, кој е 
уникатен со 
вградената Wi-Fi 
конекција и неговите 
перформанси, се 
очекува да изнесува 
околу 600 евра.


