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НАСЛЕДНИКОТ НА УСПЕШНИОТНАСЛЕДНИКОТ НА УСПЕШНИОТ

По долг период "Моtorola" конечно го објави вистинскиот наследник 
на оригиналниот RAZR. За разлика од својот претходник, RAZR 2 нуди 
многу повеќе и не е само обичен "fashion" телефон. Новиот модел е 2 
мм потенок, а куќиштето е изработено од многу издржливи материјали 
како алуминиум, хемиски обработено стакло и нерѓосувачки челик. 
Motorola RAZR 2 напредна и во однос на карактеристиките. 
Внатрешниот главен дисплеј е со димензии од 2,2 инча и стандардна 
QVGA резолуција, а надворешниот секундарен TFT дисплеј е со 
големина од дури 2 инчи - убедливо најголем надворешен дисплеј 
кога станува збор за моделите на преклопување. Меѓу останатите 
стандардни карактеристики и функции, RAZR 2 може да се пофали со 2 
мегапикселна камера, HTML Интернет пребарувач, 3G, надворешни 
копчиња за музика, тактилна тастатура, bluetooth 2,0, синхронизација 
со Windows Media Player. Новата и интересна функција е наречена 
"Crystal Talk" опција, која додека се разговара автоматски го подесува 
нивото на гласност во зависност од амбиенталните звуци во позадина.

SONY WALKMAN СЕРИЈА ЕSONY WALKMAN СЕРИЈА Е
Најновиот продукт на Sony 
од серијата Е, конечно е во 
продажба. Новите mp3 
плеери имаат 
транспарентен OLED 
дисплеј и ќе се продаваат во 
големини од 1GB, 2GB и 4GB. 
Освен mp3 овој плеер 
пушта WMA, AAC и ATRAC. 
Директниот USB приклучок 

овозможува да го поврзете со 
секој компјутер без потреба од 
кабел. Плеерот поседува Clear Au-
dio технологија и има извонредно 
време на користење од 30 часа. 
Неговата големина е 
22.4х82.9х13.6мм и тежи нешто 
повеќе од 35 грама. Цените во 
Јапонија се околу US$ 125 (1Gb), 
US$ 155 (2Gb) и US$ 200 (4Gb). 
Најинтересната работа за ова 
малечко плеерче е дека 3 минути 
полнење е еднакво на 3 часа 
употреба!

SANYO XACTI VPC-E1SANYO XACTI VPC-E1
"Sanyo" ја претстави 
првата водоотпорна 
видеокамера на 
светот. Досега за 
снимање под вода 
камерите користеа 
специјални заштитни 
средства. Камерата ги 
снима 
видеоматеријалите на 
резолуција од 640 х 480 
пиксели во MPEG-4 формат и 
поддржува SD и SDHC 

мемориски картички. 
Можно е и 
фотографирање, со 
големина од 6 
мегапиксели и со х5 
оптички зум. 
Препорачаната цена од 
производителот е 500 
евра.


