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NOKIA 5800 XPRESSMUSICNOKIA 5800 XPRESSMUSIC
Најавуваниот Nokia 5800 XpressMusic, првиот 

телефон на "Nokia" со дисплеј на допир, конечно и 
официјално е пуштен во продажба. Nokia 5800 Xpress-
Music е телефон на Symbian S60 оперативен систем, со 
голем дисплеј на допир од 3,2 инчи и одлична 
резолуција од 640 х 360 пиксели. Камерата со 

резолуција од 3,2 мегапиксели и автоматски фокус 
снима видео во VGA рeзолуција со 30 фрејма во 
секунда. Од останатите карактеристики заслужува 
да се спомнат вградениот GPS приемник; 3,5 
милиметарскиот аудио приклучок, ТВ-излезот и 
слотот за microSD мемориска картичка.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИSAMSUNG S3600SAMSUNG S3600

"Samsung" го најави моделот 
S3600. Задржувајќи го добро 
познатиот Soul дизајн, Samsung 
S3600 ќе им донесе стил на неговите 
корисници. Samsung S3600 е модел 
на преклопување со метално 
куќиште и без надворешен дисплеј. 
Главниот дисплеј има големина од 
2,2 инча и приказ на 65.000 бои, со 
резолуција од 176 х 220 пиксели. 

Samsung 
S3600 има 
EDGE 
поддршка; 
Bluetoth 2,0; 
USB 2,0 и FM 
радио со RDS. 
Внатрешната 
меморија од 
30 MV може да 
се прошири до 
2 GB со помош 
на слотот за 
мемориска 
картичка.

"FUJITSU" ТРАНСФОРМЕР"FUJITSU" ТРАНСФОРМЕР
На Саемот на технологија CEATEC во Јапонија, "Fujitsu" 

претстави телефон кој може да се расклопува и да се 
склопува во разни конфигурации. Тајната е во уредот кој 

се состои од 
два речиси 
независни 
дела, кои се 
спо ју ваат со 
магнети, а опе-
ративниот сис-
тем може да ги 
искористи два-
та дела како 
еден телефон. 
Во модулот со 
екранот се нао-
ѓа опера тив ни-

от систем, са миот екран на допир и камерата. Тастатурата 
содржи комуникациски дел за конектирање на мобилната 
мрежа, Bluetooth и Wi-Fi адап тер. Засега мобилниот 
телефон е во фаза на прототип и нема име, па непознато е 
дали "Fujitsu" планира масовно да го произведува.


