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SAMSUNG U600 LIMITED BLACK SAMSUNG U600 LIMITED BLACK 
GOLD EDITIONGOLD EDITION

Уште еден модел на "Samsung" 
официјално се најде на пазарот. 
Иако сè уште не се објавени 
информациите за посебните 
материјали кои се користени во 
лимитираната верзија на U600, 
Limited Black Gold Edition 
верзијата ќе се продава по 
препорачана цена од 
производителот, која изнесува 
320 евра.
Инаку, U600 е тенок 10,9 
милиметри, има 262К QVGA 
дисплеј, камера од 3.2 
мегапиксели со автоматски фокус, 
MP3 плеер, радио и тв-излез. 
Содржи и бизнис апликации, како 
скенер на визит карти, офис 
апликации (Word, Excel, Power-
Point, PDF) и организатор. 
Вградената меморија од 60 MV може да се прошири со mi-
croSD картичка.

WELLNESS - ЗДРАВ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОНWELLNESS - ЗДРАВ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон, кој на корисникот може да му го измери 
пулсот, мастите, нивото на стрес, па дури и да го предупреди 

за непријатниот здив?! Во 
соработка со "Mitsubishi 
Electric", компанијата "NTT 
DoCoMo" разви токму та-
ков прототип на Wellness - 
мобилен телефон! Ком-
панијата "NTT DoCoMo" го 
промовираше прототипот 
на револуционерниот 
Wellness мобилен телефон, 
каде е вграден и сензор 
кој ги детектира дви же ња-
та на телото и мери колку 
калории троши корис ни-

кот. Доколку сакате да ги измерите мастите во телото, треба 
мобилниот да го држите со двете раце, а доколку сакате да го 
измерите пулсот, тогаш показалецот треба да го ставите на 
сензорот кој се наоѓа на горниот дел на мобилниот. Сензорот, 
кој е лоциран на долната страна на мобилниот, укажува на 
непријатниот здив, со тоа што доколку дувате во 
определениот отвор, во рок од три секунди ве известува за 
"состојбата" во вашата уста. "NTT DoCoMo" сè уште тестира 
дел од технологиите кои се имплементирани во овој телефон, 
кои го вклучуваат и евидентирањето на исхраната, како и 
бројот на внесени калории.


