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HP ТОUCHSMART IQ800HP ТОUCHSMART IQ800
Oд "HP" доаѓа нова и помоќна серија на компјутери, кај 

кои целиот хардвер е сместен во екранот, кој е чувстви те-
лен на до пир. TouchSmart IQ800 изгледа фантастично и ну-
ди доволно мож ности и за корисниците на кои им се по-
требни поголеми пер фор манси. Да почнеме од екранот, кај 
кој во невообичаената дија го нала од 25,5-инчи инженерите 
на "HР" внесоа резолуција од 1.920х1.200 пиксели. Екранот 
е чувствителен на допир, а ком пју терот доаѓа со неколку 
апликации специјално развиени за него.

Што се однесува до останатите спецификации, прет ста-
вени се два различни модела: ТouchSmart IQ804 и IQ816. 
Двата модела имаат вграден ТВ-приемник, веб-камера и 
под дршка за Bluetooth . IQ816 има и блуреј читач, ДВД 
режач, графичка картичка GeForce 9600M GS и Intel Core 2 
Duo T8100 процесор, кој работи при такт од 2.10 GHz. По-
слабиот модел има малку послаб процесор и покрај 
повисокиот работен такт: Core 2 Duo T5850 2.16 GHz, како и 
графичка картичка 9.300M GS.
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CANON 5D MARK IICANON 5D MARK II
Mark II има фул фрејм 

CMOS сензор со 
резолуција од 21.1 мега-
пик сели, кој освен фо то-
графии може да снима и 
HD видео. Неодамна, 
"Nikon", исто така, го 
најави моделот D90, кој 
ќе може да снима видео 
во HD, но "Nikon" тоа го 
прави во 720 пиксели, 
додека Canon Mark II 
снима во полна 1.080 пиксели резолуција со 30 фрејмови 
во секунда. Распонот на чувствителност на сензорот на 
светло е од ISO 50 до ISO 25.000 (со засилување, инаку рас-
понот е до ISO 6.400). "Canon" му додаде и систем за авто-
матско чистење на сензорот, го зголеми дисплејот на 3 

инчи во дијагонала и му вгради DIGIC 4 процесор 
за обработка на фотографиите. Брзината на 

снимање на новиот 5D модел е 3,9 
фото гра фии во секунда. За 
фотографии во JPEG формат "фото-
графирањето" во низа е нео гра ни-
чено, додека за RAW е ограничено 
на 14 фотографии во низа.

ASUS N10ASUS N10
Koмпанијата "Asus", која 

остварува одлични резул тати 
со продажбата на свои те 
ултрамали и евтини пре носни 
компјутери од се ри јата Eee, 
претстави уште еден, но 
надвор од спо мна та та серија, 
под називoт N10. Разликата 
меѓу но те боок и стандард ни-

те ултра преносни ком пју-
тери по лека се намалува. 
N10 има Atom N270 про-

цесор на Intel, кој ра-
боти на такт од 1.6 

GHz, 2GB RAM ме-
морија, тврд диск 

со капа ци тет од 250 
GB и графичка кар тичка GeForce 

9300М GS. Сè ова е спакувано во мало куќиште 
со дисплеј со дијагонала од 10,2 инчи и резолуција од 
1.024 х 600, a преносникот има и WLAN, читач на 
отпечатоци од прсти и веб-камера.


