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КОМПЈУ ТЕРИ СО 1 ТЕРАБАЈТ

SANDISK SANSA CONNECT
MP3 PLAYER
"Yahoo" и "Sandisk" го
претставија новиот
мултимедијален музички плеер
Sand Disk Sansa Connect MP3
Player, со кој планираат да
преземат дел од пазарот на

Американскиот производител
"Dell" е првиот кој во своите
конфигурации ќе вградува
хард дискови со капацитет од 1
терабајт (1.000 GB). Тие
конфигурации им се наменети
на индивидуалните корисници,
што е обратно од досегашната
практика, професионалните
корисници први да
профитираат од новитетите на
пазарот. Првите компјутери од
"Dell" со новиот диск ќе бидат

од серијата Alienware, а
потоа од серијата XPS. Во
спомнатите конфигурации
ќе се вградува диск од
јапонската компанија "Hitaci", односно моделот Deskstar 7K1000, кој има 7.200
вртежи во минута и S-ATA 2
интерфејс.

сеприсутниот iPod. Овој
уред ќе има 4 гигабајти
флеш меморија за музичка
поддршка, екран во боја и
вграден WiFi безжичен
пристап до Интернет, кој
овозможува директно купување музика од музичкиот
сервис на Yahoo. Со овој уред можат да се слушаат и
интернетски радиостаници, како и да се аплоудираат
фотографии на Flicker. Цената на овој уред ќе изнесува 249
долари.

ВИСТИНСКИ РОБОТ ЗА ВО
КУЈНА

МИЛИОНЕРСКИ ЛАПТОП
Конечно и
лаптоп за
најбогатите!
Лаптопот од
милион
долари,
произведен од
"Luvaglio" со
седиште во
Лондон,
луксузен
бренд кој
продава само

Група
истражувачи од
универзитетот во
Токио претставија
робот чија задача
е да извршува
кујнски работи, да
мие садови или да
сервира пијалак.

Овој хуманоид е способен да
ги слуша наредбите и по
неколку повторувања сам да
ги научи гестовите на луѓето.
Професорот Tomomasa Sato
вели дека роботот е паметен
и послушен и дека веќе
пројавува интерес за
местење и на комплетна
трпеза (чаршави, салвети,
сервиси).

по препорака.
Цената не е
резултат само на
неговата
технологија,
туку и на
прекрасниот
дизајн дополнет
со дијаманти,
кои го прават
единствен и
навистина
најскап лаптоп
на денешницата.
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