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PANASONIC "LIFE WALL"PANASONIC "LIFE WALL"
Концептот на "Panasonic" за телевизори на 

иднината е значително амбициозен и ја менува 
улогата на телевизорот во вашиот дом. Го 
нарекуваат "жив ѕид", дијагоналата на екранот му е 
150 инчи и е неверојатно тенок. "Panasonic" планира 
да го пушти во продажба од следната година. 
Станува збор за телевизор кој го покрива целиот ѕид 
од собата и прикажува различни содржини на 
различни делови од екранот, во зависност од 
потребите на семејството. На пример, поголемиот 
дел од неговата површина може да функционира 
како фототапет, додека на помал дел може да се 
гледа телевизија. За сè да функционира како што 
треба се грижи технологијата за препознавање на 
лица и на движења. Кога ќе се појавите пред екранот 
тој ќе препознае кој сте и каде точно се наоѓате, и ќе 
ги вклучи вашите омилени програми на делот од 
екранот пред кој се наоѓате. 
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИSONY ERICSSON XPERIA X1SONY ERICSSON XPERIA X1

Одамна најавуваниот адут на "Sony Ericsson", луксузниот 
и напреден модел на мобилен телефон под називот Xperia 
X1, конечно доби 
точен датум кога 
ќе се појави во 
продажба - 30 
октомври. Овој 
датум се однесува 
на Велика 
Британија, 
Германија и на 
Шведска, додека 
на останатите 
пазари 
(вклучувајќи го и 
нашиот), Xperia 
X1 ќе биде 
достапен во текот 
на четвртиот 
квартал од 
годинава. Конечно, љубителите на напредните мобилни 
телефони ќе имаат можност и лично да се уверат во 
можностите на толку најавуваниот модел. Колку многу му 
значи овој уред на "Sony Ericsson" говори и фактот дека 
неговото доаѓање во продажба ќе биде придружено со 
одбројување, како и глобален веб-пренос во живо.

SONY OLED TV SONY OLED TV 
По претставувањето на Sony OLED XEL-1 телевизор 

сите помислија дека тоа е врв на технологијата. Меѓутоа, 
сега се појави ист таков модел, само на батерии. 
Најновиот 
XEL-1 има 
подед-
накво 
тенко 
куќиште 
како и 
неговиот 
11-инчен 
"брат", кој 
ги ко рис-
ти сите 
потребни кабли. Екранот е со дебелина од само 1,4 
милиметри, во него е вграден и HDTV тјунер и батерија 
потребна за напојување.

Органските панели за телевизорите трошат помалку 
електрична енергија отколку LCD панелите.


