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SHARP LCD - НАЈГОЛЕМ И SHARP LCD - НАЈГОЛЕМ И 
НАЈТЕНОКНАЈТЕНОК

"Sharp" најави 
нов удар во LCD 
индустријата. Од 
таму соопштуваат 
дека во октомври 
на пазарот ќе лан-
сираат ултраго-
леми - ултратенки 
LCD телевизори. 

Се работи за 
серијата AQUOS, во 
која ќе биде 

вклучена последната LCD технологија, а ќе се нуди во две 
изданија - 52 и 65 инчи, со дебелина од само 2,3 
сантиметри. Иако има ат голема површина, поради тоа што 
се ултратенки, овие телевизори се толку лесни, што без 
проблем можат да се монтираат на ѕид. 

Покрај 1080p FULL HD резолуцијата и 100-херцната 
технологија, новиот модел поседува контраст од 10.000:1. 
"Sharp" ќе го претстави овој новитет на претстојниот IFA 
2008 Саем за електроника во Берлин - Германија.

LG KC910LG KC910
"LG" го објави моделот KC910, кој доаѓа како наследник 

на популарниот КU990. Опремен со камера со резолуција 
од 8 мегапиксели со автоматски фокус, поддршка за Wi-Fi 
конективност и вграден GPS, LG KC910 е телефон кој има 
светла иднина. Камерата на КС910 користи Schneider-
Kreuznach оптика и има заштитно капаче. Снима видео во 
VGA резолуција со 30 фрејма во секунда. Присутен е и 
ксенонски блиц, а дисплејот е со големина од 3 инчи, 

приказ на 262К бои и резолуција 
од 240х400 пиксели. Конек-

тивноста е широко покриена кај 
КС910, кој има поддршка за 

сите четири GSM фрек вен-
ции. Поддржува и 3G со 

HSDPA, a како допол-
нување присутни се 

и стандардните 
Bluetooth и 

USB. KC910 
има слот за 
microSD ме-

мориска кар-
тичка, ТВ-излез, 

Xvid и DivX видео плеј-
бек и Dolby звук за музика.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИHTC S740HTC S740

"HTC" го претстави 
наследникот на 
моделот S730, за кој 
слободно може да се 
каже дека станува 
збор за моделот 
Touch Diamond, 
кому му е 
додадена 
QWER-
TY тас-
та тура. 
Овој па-
метен 
телефон функ-
ционира на Qualcomm 
528MHz процесор и Windows Mobile 
6.1 Standard оперативен систем, има 
поддршка за WCDMA и HSDPA, QVGA дисплеј со големина 
од 2,4 инчи и камера со резолуција од 3,2 мегапиксели и 
автоматски фокус. Од останатите спецификации треба да се 
издвојат и поддршката за Wi-Fi, 256MB RAM меморијата, 
слотот за microSD мемориска картичка, вграденото FM 
радио, вграден GPS приемник и поддршката за Google 
Maps. HTC S740 ќе се појави на европските пазари од 
септември.

SAMSUNG I8510SAMSUNG I8510
Samsung i8510 е вистински телефон со камера од дури 8 

мегапиксели, а 
квалитетот на 
фотогра фиите 
може да се мери 
со квалитетот на 
фотогра фии те од 
било кој дигита-
лен фотоапарат. 
Произ во дителот 
смета дека овој 
телефон и дру-
гите слични на 
него (од кон ку-
рентските 
компании), би можеле да ја отфрлат од продажба 
дигиталната камера. Единствен проблем останува 
големината, затоа што во мобилен телефон едноставно 
физички не собира голем објектив, и тоа е она во што 
традиционалната камера-фотоапарат секогаш ќе биде во 
предност. Samsung i8510 е прв мобилен на европскиот 
пазар со ваква "фото" спецификација, има GPS систем, 16 
гигабајти меморија и пристап за безжичен Интернет.


