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Внимателно усовршен и до најситен 
детаљ, телефонот воодушевува со сво ја-
та повеќенаменска употреба и напредни 
можности. Ви го претставуваме моделот 
HTC TyTN II. Во однос на димензиите, 
телефонот е нешто погабаритен од она 
на што сме навикнале, но токму таа "пол-
ност" му дава посебно чувство на моќен 
уред. Имено, со 110х58х18 мм телефонот 
одлично лежи в рака и поради добрата 
избалансираност на тежината неговото 
користење е пријатно, односно не замара кога се користи 
подолго време. На предната страна се наоѓа карак терис ти-
чен D-pad џојстик тастер, кој може да се движи во 5 на со-
ки, пар софт вер ски копчиња, стандардна цр вена и зелена 

слушалка, копчиња за Интернет пре бар ув ач, елек-
трон ска пошта и Windows функцио на-

лен тастер. Над ек ра нот се наоѓа 
предната VGA ка ме ра за видео теле-
фонија. На дол на та страна е смес-

тен USB конек то рот преку кој се 
поврзува со ком пју тер за синхро ни-
зација и полнење. Исто така, тука се 

наоѓа и слотот за microSD мемориска картичка 
и лежиштето за "пенкалцето".  Десната страна е резер-
ви рана за камера коп чињата, додека на левата се наоѓаат 
навигационото тркал це и копчето за снимање аудио за-
белешки.  На горниот дел од задната страна се сместени 3 
мегапикселната камера и вградениот GPS приемник.

"LG" официјално го најави 
лансирањето на нивниот најнов 
слајдер модел со камера од 5 
мегапиксели. Иако сè уште не се 
сигурни за точното име на 
уредот, сепак најверојатно ќе ја 
носи ознаката KF750. LG KF750 
ќе биде слајдер од високата 
класа, кој ќе користи микс од 
решенијата за тач навигација на 
моделите LG KF510 и LG KF600. 
3G уредот ќе има и QVGA 
дисплеј, камера со резолуција 
од 5 мегапиксели со LED блиц, 
секундарна камера за 
видеоповици, вградена 
меморија од 160 MV и слот за 
microSD мемориска картичка. Во 
производството на телефонот се 
користени напредни материјали, 
како карбонски влакна за 
куќиштето и зајакнато и отпорно 
на гребење стакло за дисплејот.


