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MOTOROLA AURAMOTOROLA AURA
Со моделот Motorola Aura, "Motorola" влезе и на пазарот на 

луксузни мобилни телефони, во кој доминира "Nokia", односно 
нејзината фирма "Vertu". 
Моделот Motorola Aura се 
карактеризира со својот 
единствен дизајн: горен 
дел кој ротира 180 степени 
за да се покаже 
бројчаникот и има 
тркалезен LCD дисплеј со 
висока резолуција од 
сафир. Кутијата на Aura е 
направена од хемиски 
гравиран PVD, обложен со 
челик кој не кородира. 
Ротирачкиот механизам е 
направен од запчаници 
обложени со Tungsten Car-
bide и има 130 лагери, кои 

овозможуваат секое отворање да се однесува подеднакво и да 
има ист правец.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИCASIO EXILIM W63CACASIO EXILIM W63CA

Casio Exilim W63CA e модел на мобилен телефон на 
преклопување, кој има огромен 3,1-инчен OLED дисплеј, 
со резолцуција од дури 480 х 800 пиксели. Со дизајнот 
потсетува на мал фотоапарат или дури на камера, а јасно е 
и зошто: вградената камера со резолуција од 8,1 

мегапиксели има 
широкоаголен 
објектив, 
автоматски 
фокус, 
технологија на 
препознавање на 
лица, а може да 
снима и видео во 
VGA резолуција 
со квалитет од 30 
фрејмови во 
секунда. Засега 
не се познати 
останатите 
детали, но 
доколку се 

проценува по вградената камера, може да се претпостави 
дека W63CA ќе ги има сите релевантни технологии, кои се 
вградуваат во мобилните од високата класа. 

AQUOS FULLTOUCH 931SHAQUOS FULLTOUCH 931SH
"Sharp" и 

"Softbank" го 
претставија 
мобилниот те-
лефон под це-
лосен назив Aq-
uos Fulltouch 
931SH. Се ра-
боти за модел 
на лизгање оп-
ремен со дис-
плеј од "Sharp" 
со резолуција од 1.024 х 480 пиксели и дијагонала од 3,8 
инчи. Ре золу цијата на овој мобилен е нешто помала од 
онаа на ев ти ните преносни компјутери, а несомнено дека 
пре гледу вањето на Интернет страниците, фотографиите и 
видео ма теријалите на овој телефон ќе биде вистинско 
уживање. Зад екранот не заостануваат ниту оста натите 
спе цифик ации на овој 3G мо билен телефон, кој доаѓа оп-
ремен со стерео Bluetooth адаптер, ди гитална ка мера со 
стаби лизатор и резолуција од 5,2 мегапиксели, 
акцелерометар за автоматско приспособување на 
дисплејот според положбата на телефонот и ТВ-тјунер.


