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NOKIA 3610 FOLDNOKIA 3610 FOLD

"Nokia" објави нов модел на преклопување - Nokia 
3610 fold. Скромната цена и пристојниот изглед се 
адутите кои треба да ги привлечат корисниците. Nokia 
3610 fold има внатрешен дисплеј со големина од 2 инча и 
прикажува 262К бои. Телефонот има и надворешен 1,36 
инчен дисплеј за приказ на повици, пораки и аналоген 
часовник. Вградената камера нуди фотографии со 
резолуција од 1,3 мегапиксели. Nokia 3610 fold има 30МВ 
внатрешна меморија и слот за microSD мемориска 
картичка со поддршка до 4GB. 

MOTOROLA ZN200
Motorola ZN200 има quad-band GSM поддршка со GPRS и 

EDGE конективност, стерео Bluetoot и USB. Телефонот има 
камера со резолуција од 2 мегапиксела, без автоматски 

фокус и 1,9 инчен дисплеј со резолуција од 176 х 220 
пиксели, кој прикажува 262К бои. Вградената меморија 
изнесува 30МВ, а присутен е и слот за мемориска картичка.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG СО НОВ SAMSUNG СО НОВ 
ОЛИМПИСКИ ОЛИМПИСКИ 

МОБИЛЕНМОБИЛЕН
На годинашните Олимписки игри 

многумина сакаат да заработат, а последен 
во тој тренд се придружи корејскиот 
гигант "Samsung". Олимписките игри во 
Пекинг "Samsung" ги обележи на свој 
начин. Освен што е телекомуникациски 
партнер на Игрите, производителот 
одлучи да претстави брендиран мобилен 
телефон со бројни додатоци, врзани за 
престижното меѓународно случување. 
Логото на ОИ е тема на мобилниот наречен 
Soul Olympic Special Edition, а втиснато е и 
на задната страна на телефонот. Од 
останатото наведуваме дека уредот 
поседува 5MP камера, soft touch копчиња, 
7.2 Mbps HSDPA, Bluetooth 2,0 конекција, и 
сè останато што следува со мобилен од 
оваа категорија.

NOKIA 8800 CARBON ARTE
"Nokia" претстави уште еден член на 

врвната Arte серија. Новиот Nokia 8800 Car-
bon Arte останува верен на семејната 

традиција, а посебност му даваат 
префинетата изработка и 

финишот. Според техничките 
спецификации, Nokia 8800 
Carbon Arte е еквивалентен на 
Arte и на Saphire Arte, но 

разликата е во материјалите, 
кои овој пат се употребени - 

карбонски фибер влакна со 3D шара, која доминира во надворешниот 
изглед. Новиот Nokia 8800 Carbon Arte има вграден акцелерометар, кој 
му овозможува на телефонот повикот да се заврши со негово едноставно 
превртување наопаку. Единствената разлика со неговиот претходник 
Arte, всушност е во внатрешната меморија, која сега порасна на 4GB. 
Телефонот има камера со резолуција од 3 мегапиксели со автоматски 
фокус, OLED дисплеј 
со големина од 2 инчи, 
кој е отпорен на 
гребење и има 
поддршка за 3G.


