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MOTOROLA ROKR E8 MOTOROLA ROKR E8 

"Motorola" со сите сили се труди да ја повтори популарноста на 
слaвниот MOTORAZR, па го лансираше новиот супермобилен ROKR E8, кој 
има одличен дизајн и напредни опции. Користејќи ја фантастичната 
технологија MakeShift, ROKR E8 во еден момент ги покажува само 
копчињата кои ви се потребни. ROKR E8 има способност за секунда да се 
претвори од мобилен во MP3 плеер и обратно. Кога ќе се изгаси 
телефонот површината станува мазна, а копчињата не се гледаат. Кога ќе 
се вклучи на предната страна се појавува виртуелна нумеричка тастатура. 
Со еден допир на виртуелното "музичко" копче, нумеричката тастатура ја 

снемува и на нејзино место 
се појавуваат командите за 
контрола на музичката 
содржина - play, pause, fast 
forward и rewind.

За разлика од 
вообичаените виртуелни 
тастатури, ROKR E8 на допир 
реагира со вибрација или со 
мали движења, со што имате 
чувство дека сте го 
притиснале вистинското 
копче.
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50-МЕГАПИКСЕЛЕН СЕНЗОР ОД 50-МЕГАПИКСЕЛЕН СЕНЗОР ОД 
"KODAK""KODAK"

Новиот CCD сензор, 
кој е со големина од 36 x 
48 милиметри и со резо-
луција од 50-мегапик се-
 ли е прв ваков сензор во 
светот, кој ќе се вградува само во професионалните ди-
гитални камери. KAF-50100 сензорот има помали пикселни 
димензии за разлика од димензиите на пикселите на кон ку-
рентните решенија кои се наменети за пазарот на профе сио-
нални апарати. Малата димензија на пикселите овозможува 
побрза реакција на апаратот, помала потрошувачка на енер-
гијата која се црпи од автономните батерии, како и пове-
родостојна репродукција на боите. Високата резолуција не 
влијае негативно врз квалитетот на репродуцираните бои. 
Технологијата која го овозможи сè ова "Kodak" ја нарече 
Truesense 6.0 KAF-50100 е првиот сензор на кој е применета. 
Интересно е да се наведе дека со помош на 50-
мегапикселната резолуција може да се забележат и досега 
невидени детали, па така на фотографијата снимена на 
оддалеченост од 2,5 километри ќе може да се забележи и 
мал лаптоп со димензии од 30 x 30 сантиметри.

SMARTMIRROR GPS
SmartMirror е 

дел кој се монтира 
наместо 
вообичаениот 
ретровизор, а се 
состои од GPS и 
екран на кој се 
прикажува снимка 
од камерите 
поставени на 
страничните 
делови на 

автомобилот. GPS делот од ретровизорот има екран кој е 
чувствителен на допир, со големина од 4 инчи, вградени 
звучници и поддршка за BlueTooth. Има 64 MB вградена 
меморија но, исто така, неа можете да ја проширите се SD 
картичка. Уредот може да се користи и како BlueTooth 
handsfree, а ги памети и примените и направените 
јавувања. Исто така, има и можност за автоматски одговор. 
Овој уред е навистина новина на пазарот, но прашање е 
дали е практично да се стави GPS толку високо. Секогаш 
кога сакате да видите во ретровизорот би можело картата 
правци да ви го одземе вниманието.


