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SONY ERICSSON MD300SONY ERICSSON MD300
Денес "Sony Ericsson" го претстави првиот широкопојасен 

мобилен модем со USB interfejs. Новиот MD300 доаѓа 
преинсталиран со сè што е потребно за да се конектирате на 
Интернет само за неколку минути. Компактен и едноставен за 
користење, Sony Ericsson MD300 е широкопојасен мобилен 
модем, кој може да се приклучи на секој стандарден USB порт, 
односно на секој десктоп или лаптоп компјутер. Одлична 
погодност се преинсталираните Windows драјвери и 
софтверот за конектирање што во огромна мера ја 
поедноставува инсталацијата. 
Драјверите за Mac компјутерите 
можат да се симнат од Интер-
нет. Sony Erisson MD300 е сè што 
ви е потребно за вистин ска мо-
билна канцеларија. Поддршката 
за HSDPA, UMTS, EDGE и GPRS 
мрежи значи дека ќе можете да 
се конектирате речиси било ка-
де во светот.  Технички карак-
теристики: USB 2.0; димензии: 70x32.5x15; HSDPA до 3.6 Mbps; 
интегрирана антена; HSDPA/UMTS; Triple band 850/1900/ 2100 
MHz; EDGE/GPRS Band; Quad band 850/900/1800/1900 MHz. 
Поддржани оперативни системи: MS Windows 2000; XP; Vista; 
MAC-OS X; Sony Ericsson Wireless Manager. Автоматска ин-
сталација и конфигурација; 128 MB меморија на располагање 
на корисникот; мултиколор LED индикација на статусот. 
Поддршка на 24 јазици, и Sony Ericsson update сервис.

SONY ERICSSON K660SONY ERICSSON K660
Според неофицијалните 

информации за техничките 
спецификации на Sony Ericsson 
K660, моделот има дисплеј со 
262К бои со QVGA резолуција и 32 
MB внатрешна меморија, која 
може да се прошири преку Mem-
ory Stick Micro слотот. Sony Erics-
son K660 има поддршка за сите 
GSM фреквенции, а поддржува и 
3G, како и HSDPA брз трансфер на 
податоци. За жал, камерата е иста 
како кај неговиот прет ходник 
К630 - 2 мегапиксела, без 
автоматски фокус. Присутен е и 
USB приклучок, а Bluetooth е со 
A2DP поддршка. К660 е спакуван 
во компактно издание со 
димензии 104x47x15 милиметри, 
и тежи 95 грама. Во моментов 
нема повеќе информации, но се 
очекува "Sony Ericsson" во секој 
момент да излезе со официјално 
соопштение.


