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LG PRADA IILG PRADA II
"LG" го најави наследникот на популарниот мобилен телефон Prada, во 

кој ќе бидат коригирани недостатоците, кои им создаваа непријатности на 
корисниците во првата верзија. Главен акцент е ставен на промената на 
QWERTY тастатурата, која во Prada II ќе се отвора на лизгање и ќе 
претставува подобро решение отколку виртуелната тастатура во 
оригиналната верзија на Prada. Овој модел може да се пофали и со 5-
мегапикселна камера што, исто така, е голем напредок во однос на 
сиромашните 2-мегапиксела на Prada I. Исто така, освен новитетите во 
дизајнот, тастатурата и камерата, овој модел ќе има поддршка за 3G и WiFi, 
со што Prada II ќе биде целосно оспособен за брз Интернет пристап. Се 
очекува LG Prada II на пазарот да се појави до крајот на оваа година, а 
цената ќе биде околу 600 долари.



58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 689 / 14.9.2007

Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИMOTOROLA Q 11MOTOROLA Q 11

"Motorola" го 
претстави 

најновиот 
член од Q 
серијата. 
Главни 
адути на 

моделот Q 
11 се 

ултратенкиот 
дизајн и Win-
dows Mobile 6.1 
Standard 

оперативниот 
систем.

Motorola Q 11 има 
димензии од 117 х 64 х 

11,7 милиметри и тежи 115 грама, што е сосема солидно за 
уред од овој тип. Доаѓа со quad-band GSM поддршка, што ја 
прави достапна за глобален роаминг. Нејзиниот дисплеј е со 
големина од 2,4 инчи и со QVGA резолуција. Телефонот има 
целосна QWERTY тастатура, 64МВ RAM и Freescale ARM 7 LTE 
процесор. Има вграден GPS приемник, поддршка за Wi-Fi и 
камера со резолуција од 3 мегапиксели со фиксен фокус. 
Присутен е и слот за microSD мемориска картичка.

SHARP AQUOS DXSHARP AQUOS DX
Новата серија на LCD HD телевизори од "Sharp", наречена 

Aquos DX, ќе биде прва која ќе има вграден Blu-ray плеер. 
Иако кај нас ретко кој веќе има почувствувано дека Blu-ray 

стана стандард за репродукција на видео, сепак во светот 
тоа веќе се случи. Доказ за ова се и новите LCD телевизори 
на Sharp oд серијата Aquos DX, кои имаат вграден Blu-ray 
плеер. Оваа серија ќе има телевизори со големина на 
дијагонала од 26, 32, 37, 42, 46 и 52 инчи, а сите ќе имаат 
HDTV тјунер и звучник под екранот, но само моделите од 37 
инчи нагоре ќе имаат полна HD резолуција, додека 
послабите ќе имаат HD ready резолуција од 1.366 х 768 
пиксели.


