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ги олеснува QWERTY тастатурата. Оптичкото глувче е 
сместено меѓу копчињата Start и OK, на самата средина 
до телефонот, а функционира со движење на прстот 
преку сензорот, кој уредот го претвора во движење на 
курсорот на екранот. Оперативниот систем на овој 
мобилен телефон е Windows Mobile 6.1 Proff esional Edi-
tion. Уредот нуди и HSDPA пренос на податоци, 
поддржува Wi-Fi мрежи и има вграден A-GPS приемник.

SAMSUNG EPIXSAMSUNG EPIX
Новитет кај Samsung Epix е дисплејот на допир, кој има големина на 

дијагонала од 2,5 инчи, а за оние со покрупни прсти "Samsung" вметна 
и стилус "моливче". Додаток на дисплејот на допир е и оптичкиот 
"глушец", со кој уредот се претвора во вистински мини компјутер - 
барем според можностите за внесување податоци, кои дополнително 
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA E63NOKIA E63
Nokia E63 не е мобилен 

околу кој ќе се дигне голем 
прав, но сепак станува 
збор за очекувана 
еволуција на серијата 
Е6х. Nokia E63, како и 
останатите модели од 
серијата, има целосна 
QWERTY тастатура, а 
според засега 
познатите детали, ќе 
има дисплеј со 
резолуција од 320 х 240 
пиксели, Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSDPA конективност 
и слот за microSD мемориска 
картичка, а сè тоа е спакувано 
во оперативниот систем Sym-
bian S60. Значи, вистински 
бизнис мобилен телефон, кој токму поради својата намена 
ќе се појави во неколку различни верзии - некои ќе имаат 
вградена камера, а други не.

BLACKBERRY - TOUCH SCREENBLACKBERRY - TOUCH SCREEN
Со оглед на димензиите и тежината од 156 грама, 

новитетот на компанијата "RIM" ќе биде со приближно 
иста 
големина 
како 
iPhone, што 
значи дека 
без 
поголеми 
проблеми 
ќе може да 
се носи в 
џеб. Првиот 
мобилен со 
екран чув-
ствителен 

на допир од канадската компанија "Research in Motion" е 
наменет за бизнис клиентите, а во Европа ќе биде до-
стапен преку Vodafone. Уредот поседува веб-прелистувач; 
видео и музички плеер; 1гб вградена меморија; microSD 
со 8гб; 3,5-милиметарски приклучок за слушалки и 
поддршка за едитирање и читање на оffi  ce документи.  
Секако, покрај 3-инчниот екран кој е чувствителен на 
допир, Blackberry Storm поседува и 3,2-мегапикселна 
камера со блиц и автофокус, GPS и Bluetooth.


