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ФОТО МАНИЈАК - NOKIA N82ФОТО МАНИЈАК - NOKIA N82
Најавен е 

наследникот на 
супер успешниот 
модел на Nokia - 
N73. Следен е N82! 
WiFi, GPS и TV излез, 
се само некои од 
опциите кои 
наследникот ги има 
во својот богат 
список на опции. 
Екранот е со 16 
милиони бои и 
големина од 320 x 
240. Има Bluetooth 
конекција со A2DP 
поддршка, а 
најважно од сè - 5 

мегапиксели камера со Carl Zeiss леќа и долгоочекуваниот 
Xenon флеш! Ќе користи S60 3rd Edition Feature Pack 1 
оперативен систем, најавени се 100МБ интерна меморија, и 
поддршка за 1 гига MicroSD картичка. 
Овој убавец е најавен за четвртиот квартал од оваа година, 
а цената сè уште не се знае. 

HP PHO-HP PHO-
TOSMART TOSMART 

R837R837
Направете 

зачудувачки 
фотографии со 7,2 
мегапиксели, со моќниот 
и едноставен за 
употреба HP Pho-
tosmart R837 дигитален 

фотоапарат. Овој 
фотоапарат се 
карактеризира со голем 7,6 
см (3 инчи) дисплеј на 
сликата и екстра широк 
агол на гледање до 170 
степени - перфектен за 
гледање фотографии на 
отворено и во затворени 
простории. Подобрете ги 
фотографиите во самиот 
апарат со HP photo touch-
up за отстранување на недостатоците и последната 
генерација на HP Real Life технологиите, како што се HP De-
sign Gallery за стеснување и најдобриот отстранувач на 
црвени очи во индустријата досега. HP Photosmart R837 
дигиталниот фотоапарат, исто така, има и коректор за очите 
на милениците и HP steady photo anti-shake систем, кој 
помага да нема заматени фотографии поради тресење.

BIOLOCK: ИЗЛЕЗЕТЕ ОД ДОМА БЕЗ КЛУЧBIOLOCK: ИЗЛЕЗЕТЕ ОД ДОМА БЕЗ КЛУЧ
Бидејќи редовно ја следиме новата технологија 

и ги презентираме најновите изуми, еве нешто 
корисно што навистина би можеле да го 
употребите во својот дом. BioLock Fingerprint 
Deadbolt овозможува да ја отворите вратата во 
стилот "Отвори се Сезаме" со мал допир на 
палецот. Може да запомни 50 различни 
отпечатоци од прсти, а за "старата школа" има и 
клучеви, така што делува и како обична брава. 
Потребна е само секунда за да се скенира прстот, 
со што вратата ќе се заклучи или ќе се отклучи.


