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SAMSUNG i850SAMSUNG i850

Иако во поглед на дизајнот моделот i850 не е револуционерен 
(станува збор за  стандарден модел на лизгање, навистина со голем 
дисплеј), телефонот може спокојно да й парира на конкуренцијата во 
поглед на можностите и опциите.
HSDPA, вграден GPS, Wi-Fi, FM радио и дури 16 GB простор за податоци, 
кој може дополнително да се прошири со mi-

croSD картичка. Дисплејот има 
големина од 2,8 инчи и прикажува 
16М бои, а оперативниот систем ќе 
биде Symbian 9.3 со s60 UI 

кориснички интерфејс. Камерата 
од осум мегапиксели има LED 
блиц и може да снима видео со 

квалитет од 120 фрејмови во 
секунда. Сè на сè, станува збор 
за модел кој ќе им биде 
наменет на корисниците кои 
мораат да имаат сè - 
недостасува само датумот 
кога официјално ќе биде 
пуштен во продажба, како 
и цената.
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PC КОЈ САМ СЕ ПОПРАВАPC КОЈ САМ СЕ ПОПРАВА
"Fujitsu-Siemens" најавуваат револуционерен софтвер, 

кој сам ќе знае да ги пронајде и да ги поправи сите 
софтверски проблеми на вашиот компјутер. Овој 
чудотворен софтвер кој "Fujitsu-Siemens" го презел од 
фирмата "Questra", би требало да биде некој вид дигитален 
helpdesk, и наместо да ги барате професионалците да ви 
помогнат, тој самиот ќе ги пронајде и ќе ги поправи сите 

проблеми. Денес 
компјутерите се 
толку разновидни, 
софтверски и 
хардверски, што е 
тешко да се 

автоматизира процесот на 
пронаоѓање и решавање на 
проблемот. За неколку месеци "Fu-
jitsu-Siemens" ќе почне со испорака 
на овој софтвер со своите 
компјутери, па ќе ги дознаеме 
ефектите во практична примена кај 
обичните корисници.

SAMSUNG NV100 HDSAMSUNG NV100 HD
Компанијата "Samsung" го 

претстави NV100 HD џебниот 
дигитален апарат со огромна 
резолуција од дури 14,7 ме-
гапиксели. Новиот Samsung 
NV100 HD, покрај големата 
резолуција, доаѓа со 3-инчен 
touchscreen; 3,6x Schneider 
Kreuznach зум; препознавање 
на лице; насмевка; детектор 
на трепнување; како и со ISO 
3200 сензитивност и под-
дршка за trashcan (бришење 
слично како кај оперативните 
системи Windows или OS X). 1/
1.72-инчен CCD кај NV100 HD дава 
фотографии со резолуција од 4.384 x 
3.288 пиксели. Со HDMI интерфејсот на опционото docking 
station SCC-NV5 HD фотографиите можат да се 
прикажуваат во HD резолуција.  Sam sung NV100 HD, исто 
така, снима HD видеозаписи со 720p резолуција (1.280 x 
720px) на 30fps. Новиот модел на "Samsung" дигиталниот 
апарат треба да се појави во текот на август.


