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DELL LATITUDEDELL LATITUDE
Линијата Latitude на бизнис класата лаптопи секогаш им биле цел на бизнис 
купувачи, кои ги ценат стабилноста, издржливоста и моќните перформанси. 
Преминувањето од "D" во "E" серија, значи и преминување на "D" додатоците 
во целосно новата "E" серија на додатоци. Некои од новините кои "Dell" ги 
има вклучено се UWB, GPS, WiMax, осветлена тастатура и избор на повеќе 
бои. Тоа што е најважно за оваа нова серија е фактот дека со едно полнење 
батеријата може да издржи и до 19 часа, користејќи 9-келијна батерија. Иако 
сè уште овие издржливости не можат да се потврдат, сепак се дополнува со 
фактот дека "Dell" работеше на подобрување на перформансите на 
батериите на новата Latitude E-серија. Новите Latitude ќе пристигнат во 4 
сегменти, и тоа: Ultra-Portable, Entry Level, Mainstream и Rugged.
Ultra-portable во семејството Latitude ќе бидат новиот 12,1 и 13,3-инчен 
Е4200/Е4300 модели. Во Entry-Level категоријата ќе бидат понудени 

14,1 и 15,4- инчни модели, Е5400/Е5500. Во Main-
steram сегментот, кој последниве години 

беше најпопуларен за бизниз 
потрошувачите, ќе 
биде лансиран 
моделот Е6500.

Најновиот сегмент на 
"Dell" ќе биде претставен со 

новиот ATG Е6400, главен конкурент со 
популарниот Toughbook на Panasonic.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИCOMMODORE ЛАПТОПCOMMODORE ЛАПТОП

Oткако на почетокот на минатата година најави палета 
на персонални компјутери наменети за загрозените 
гејмери, па потоа го претстави преносниот мулти-
медијален плеер наречен С200, легендарниот "Commo-

dore" одлучи 
да се обиде и 
во водите на 
преносните 
компјутери. 
Годинашниот 
Саем на 
потро шу вач-
ка електро-
ника IFA 2008, 
одржан во 
Берлин, 
"Commodore" 
го искористи 

за претставување на својот претставник во категоријата 
минијатурни преносници. Moделот наречен UMMD 8010/F 
има дисплеј со големина до 10 ин чи; камера со резолуција 
од 1,3 мегапиксели; поддршка за Wi-Fi 802.11b/g и Blue-
tooth; процесор 1,6GHz VIA C7-М; твр д диск од 80 GB и 1 GB 
работна меморија. За жал, ова се сите технички детали 
објавени во врска со овој лаптоп, а според најавите цената 
би требало да изнесува околу 600 долари.

NOKIA N96NOKIA N96
Nokia N96 поддржува дигитална TВ, има камера со 

резолуција од 5 мегапиксели со Carl Zeiss оптика, GPS 
навигација со гласовна поддршка, Wi-Fi конективност, 16 
GB 
внатрешна 
меморија, 
која може 
да се 
зголеми до 
24 GB со mi-
croSD 
картичка, 
N-Gage 
игри и 
голем 2,8 
инчен TFT 
дисплеј. 
Дизајнот на 
N96 го следи дизајнот на N81. Единствената можност која 
го дели N96 од конкуренцијата е вградениот DVB-H TV 
тјунер. Првите парчиња од N96 веќе се испорачани, а ќе 
бидат достапни по предвидената цена од 550 евра. 


