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DIGITAL IXUS DIGITAL IXUS 
950 IS950 IS

Како и претходниците и 
Digital IXUS 950 IS го има пре-
познатливиот заоблен дизајн, 
а опремен е со објек тив 35-140 
мм (еквивалент 35мм) со оптич-
ки зум од 4х, стабилизатор на 

слика и сликовен процесор 
DIGIC III. Со побрзата обра бот-
ка и со напредното отстра ну-
вање на пречките, сликовниот 
процесор DIGC III е задолжен и 
за технологијата на препоз на-
вање на лицата и за отстра ну-
вање на ефектот на црвени 

очи. Технологијата на препознавање на лицата автоматски 
препознава максимално девет лица во кадарот и во 
согласност со тоа ги оптимизира фокусот, експозицијата и 
моќта на блицот. Истата технологија овозможува подобро 
отстранување и на црвените очи од фотографијата. Од 
останатите новости, IXUS 950 IS има осетливост од ISO 
1600, со можности за автоматско ISO поместување (Auto 
ISO Shift) за снимање при слабо осветлување. Тука е и 2,5-
инчниот LCD екран отпорен на гребнатини, со резолуција 
од 230.000 точки, со PureColor технологија, која нуди 30 
отсто поверодостојна репродукција на боите.

HTC TOUCH SLIDEHTC TOUCH SLIDE
Пред официјалното објавување 

на наследникот на HTC Touch, 
протекоа информации и фото гра-
фии за тој што ќе го наследи HTC 
Touch Slide. На прв поглед новиот 
HTC Touch Slide изгледа сосема 
идентично како неговиот прет-
ходник - популарниот HTC Touch, со 
таа разлика што доаѓа во слајдер 
издание, и со целосна QWERTY 
тастатура. Добра вест е и тоа што 
кај новиот модел процесорот е со 
два пати RAM и ROM капацитети. 
Тоа значи дека HTC Touch Slide сега 
е опремен со 400MHz Qualcomm 
процесор, со 128 MV RAM и 256 MB 
ROM. Upgrade-от носи и 3G, како и 
посебна камера за видеоповици. 
Другите карактеристики кои 
моментно се познати се камерата 
од 2 мегапиксела (се надевавме 
дека новиот модел ќе добие и 
подобра камера), како и претходно 
присутниот WLAN.


