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МОБИЛЕН - ЧАСОВНИК ОД "CECT"МОБИЛЕН - ЧАСОВНИК ОД "CECT"
Кинескиот производител на мобилни телефони лансираше 

часовник, кој ја поддржува GSM мрежата. Прототипот има 
LCD екран со по 3 копчиња од 
двете страни на часовникот. 
Исто како и мобилен телефон, 
и "CECT" мобилниот часовник 
поддржува Bluetooth 
конективност, така што е 

возможно да се примаат/
испраќаат повици преку Blue-
tooth слушалка, иако 
мобилниот часовник има и 
вграден звучник и микрофон. 
Мобилниот часовник има и 
медија плеер и приклучок за 
стерео слушалки.

BLACKBERRY 8820 BLACKBERRY 8820 
SMARTPHONESMARTPHONE

"Research in Motion", компанијата која стои зад 
популарниот BlackBerry, конечно одговори на бројните 
молби од нивните корисници и го претстави својот најнов 
модел 8820 - првиот BlackBerry со вградена поддршка за 
WiFi и UMA (Unlicensed Mobile Access). Новата UMA 
технологија овозможува т.н. 
роаминг телефонија меѓу WiFi и 
мобилната мрежа. Ова значи дека 
повикот остварен преку WiFi 
автоматски се префрла на 
класичната мобилна мрежа во 

случај да излезете од 
дометот на WiFi и обратно, 
при што нема прекин во 
самиот разговор. Новиот 

BlackBerry 8820 може да се 
пофали со поддршка за quad-

band GSM/EDGE (за жал, нема 
3G), WEP/WPA/WPA2 енкрипција 

за WiFi, Bluetooth (A2DP) и вграден 
GPS модул. Од останатите 
карактеристики можеме да 
спомнеме дека има одличен e-mail 
клиент, инстант пораки, напреден 
организер, веб-пребарувач и други 
стандардни апликации. Иако првенствено станува збор за 
бизнис телефон, 8820 не заостанува многу и во однос на 
мултимедија можностите благодарение на 
модернизираниот медија плеер, поддршката за microSDHC 
мемориска картичка со капацитет до 32GB и големиот QV-
GA дисплеј. Со оглед на тоа дека BlackBerry е еден од 
најпознатите паметни телефони во САД, особено кај 
бизнис корисниците, се очекува дека новиот 8820, 
благодарение на WiFi конективноста и понатаму ќе остане 
најпопуларен паметен телефон во корпоративниот свет.

SAMSUNG SGH-I570 SYMBIAN SAMSUNG SGH-I570 SYMBIAN 
SMARTPHONESMARTPHONE

"Samsung" го најави SGH-i570, паметен телефон 
со Symbian оперативен сис тем и QWERTY 
тастатура. Ултратенок модел на лизгање. 
Моќниот Samsung SGH-i570 ќе работи 
на Symbian 9.1. Има QWERTY 
тастатура и ги поседува и ги 
поддржува сите напредни технологии 

како, на 
пример, WiFi, 
HSDPA и EDGE. За 
оние на кои нема да им 
е доволна внатрешната ме мо-
рија од 160 MV, i570 има и слот 
за microSD мемориска 
картичка. Со поддршката за HS-
DPA ко нективност, доаѓа и 
втора ка мера за видеоповици, а 
од задната страна е ка мера та од 

2 мегапиксела. Телефонот има димензии од 96 х 60 х 16 
мили метри и тежи 123 грама. Можеби не е од најтенките 
моде ли, но кога ќе се земе предвид дека има и интегрирана 
тастатура и ќе се спореди со сличните модели од овој тип, 
восхитувањето е неизбежно. Samsung SGH-i570 е сличен со 
Samsung SGH-i620, а се разликуваат по тоа што вториот го 
движи Windows Mobile.

PHOEBUS MB6000PHOEBUS MB6000
Компанијата "Top Global" 

лансираше нов производ 
наречен Phoebus MB6000 - 

гаџет во 
форма на 

пирамида, 
кој речиси секој 3G сигнал го 
претвора во WiFi сигнал, при што 
овозможува делење на Интернет 
конекцијата со останатите 

компјутери кои се наоѓаат во близина. Во основа, овој 
производ овозможува повеќе лаптоп или PC компјутери, кои 
имаат WiFi приемник, а немаат вграден или надворешен 3G/
EDGE приемник да го користат мобилниот Интернет 
благодарение на "пирамидата" која го конвертира во WiFi 
сигналот. Така, на пример, нема потреба да купувате 3G/
EDGE PCMCIA картички за секој лаптоп посебно. Phoebus 
MB6000 е компатибилен со EV-DO, UMTS, HSDPA и EDGE/GPRS 
пренос на податоци. "Пирамидата" функционира на тој начин 
што се вметнува PCMCIA картичка, која е потребна за прием 
на мобилниот Интернет, а самиот уред го конвертира тој 
сигнал во WiFi. Во секој случај, интересен производ кога 
единствениот начин за конекција со Интернет е преку 
мобилната мрежа, а притоа треба да се дели меѓу повеќе 
компјутери. Цената на Phoebus MB6000 изнесува 289 долари.


