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MOTOROLA MING A1600 И A1800MOTOROLA MING A1600 И A1800

"Motorola" 
претстави два 
нови "паметни" 
телефона - 
моделите Ming 
A1600 и А1800, кои 
можат да се 
пофалат со дисплеј 
на допир и 
вграден GPS, а 
работат на Linux.
Ming A1600 е 
мобилен телефон 
со релативно мали 
димензии и 2,4-инчен дисплеј на допир, има скенер на визит картички 
и читач на Offi  ce документи. Има FM радио, стерео блутут и камера со 
резолуција од 3 мегапиксели. Моделот А1800 се разликува само по 
тоа што има EDGE. Како најголем недостаток на овие телефони е 
слабата можност за поврзување, затоа што немаат поддршка ниту за 
WiFi, ниту за 3G.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA SUPERNOVA
"Nokia" најави четири 

нови модели со ознака 
supernova, пред сè, 
наменети за модно 
освестените. 
Најверојатно финскиот 
производител ги 
замислил повеќе како 
моден крик, отколку 
како напредни уреди за 
комуникација, судејќи 
според фактот дека се 
работи за 2G телефони. 
Претставувањето ќе го 
почнеме со моделот 
7210, кој во обоеното 
куќиште нуди камера од 
2 мегапиксела, дисплеј 
со приказ на 262К бои и резолуција од 240х320 
пиксели, слот за microSD картичка и FM радио. 
Телефонот треба да се најде во продажба од 
третиот квартал од годинава по цена од околу 120 
евра. Моделот 7310 е сличен на претходникот, со 
разлика што има ТВ-излез и дисплеј со 16M бои. Се 

очекува да се појави на пазарот уште ова лето, по 
цена од околу 155 евра. Nokia 7510 е модел на 
преклопување, а ова е единственото нешто по 
кое се разликува од 7310, со кој ги поседува 
апсолутно истите спецификации. Почетокот на 
продажбата се очекува во четвртиот квартал од 
годинава по цена од околу 180 евра. За крај, 
Nokia 7610 името го позајми од добро познатиот 
и популарен модел на лизгање. Новиот 7610 во 
името го носи и суфиксот supernova, а во однос 
на претходно спомнатите модели се разликува 

по по доб-
рата ка-
мера од 3,2 
мега-
пиксели. 
Поче токот 
на про даж-
бата е 
најавен за 
есен, по 
пре  пора ча -
на цена од 
225 евра.


