
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 689 / 14.9.2007

NOKIA TOUCH SCREENNOKIA TOUCH SCREEN
Според засега неофицијални информации, во 

октомври "Nokia" ќе го претстави својот прв мобилен 
телефон со екран чувствителен на допир. Новиот 
touch-телефон на "Nokia" е познат под името Tube, а 
замислен е со цел да претставува конкуренција на 

iPhone на пазарот. Со оглед 
на тоа што "Nokia" е 
најголемиот производител 
на мобилни телефони во 
светот, ќе биде интересно 
да видиме што тие ќе 
претставуваат како 
одговор на апаратот на 
"Apple". Поголемиот дел од 
купувачите на мобилни 
телефони веќе се 
навикнати и им веруваат на 
квалитетните "Nokia" 
апарати, па сосема 
очекувана е опасноста 
Nokia Tube да го засени 
дури и T-Mobile G1 на 
Google, првиот телефон кој 
работи на Android.
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PANASONIC TOUGHBOOK PANASONIC TOUGHBOOK 
TABLET PCTABLET PC

Сега "Pana-
sonic" би тре-
бало да го пр-
етстави мини 
tablet од сво јата 
Toughbook 
линија на 
произво ди, кој 
би тре бало да 
ра боти на Cen-
trino Atom плат-
фор мата на Intel. 
Не говиот про-
тотип има екран 
на допир со големина од 5,6 инчи, кој со QWERTY тастатура 
е поделен на половина, а со неа се управува типкајќи со 
прстите по екранот. Овој tablet PC веќе беше претставен 
годинава на CeBit во Германија, а потоа и на девелопер 
форумот на Intel, кој се одржа во Шангај, за време на 
претставувањето на Centrino Atom платформата.

SAMSUNG M8800 PIXONSAMSUNG M8800 PIXON
По сè 

изгледа 
резо лу-
цијата од 
осум мега-
пиксели 
кај теле-
фоните на 
"Samsung" 
станува 
стандард. 
По мо де-
лот i8510 
се појави 
уште еден 
со иста 
таква квалитетна камера. Новиот мобилен телефон на 
"Samsung" со дизајн на лизгање ја носи ознаката M8800 
Pixon, а спецификациите му се многу интересни.  
Дисплејот е со резолуција од 400 х 240 пиксели, 
поддржува HSDPA, има вграден GPS приемник, FM радио, 
слот за microSD мемориска картичка, а недостасува само 
Wi-Fi конективност. Samsung M8800 Pixon треба да се 
појави на пазарот во ноември, по цена од околу 550 евра. 


