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SAMSUNG i900 OMNIASAMSUNG i900 OMNIA
Конечно "Samsung" го објави i900 Omnia, модел за кој долго време се 

шпекулира. Oвој Windows Mobile уред ќе биде силна конкуренција на новата 
3G верзија на iPhone. "Samsung" ги објави и техничките карактеристики. 
Базиран на Windows Mobile, Samsung i900 има 3,2-инчен WideQVGA дисплеј 
(240 х 400 пиксели), камера со резолуција од 5 мегапиксели со автоматски 
фокус и детекција на лице, плус опција за панорамско фотографирање. 
Геотагирањето е уште една од опциите на камерата, а i900 има и вграден GPS 
приемник. Samsung i900 Omnia е тенок само 12,5 милиметри, а металните 
делови на куќиштето му даваат префинет изглед. Формата и 

димензиите се речиси идентични со iPhone, а еве 
и уште една сличност - Samsung i900 Omnia 

доаѓа со иста внатрешна меморија, 8GB и 
16GB, но со таа разлика што има и слот 

за мемориска картичка. 
Благодарение на вградениот 
акцелерометар, корисничкиот 

интерфејс го ротира приказот на 
дисплејот во зависност од 
положбата на телефонот, исто 

како кај iPhone. Присутна е и 
поддршка за Wi-Fi мрежи, плус HS-

DPA 7,2 Мbps.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИBLACKBERRY STORMBLACKBERRY STORM

По неколку месеци исчекување официјално е претставен 
првиот Blackberry "touch-screen" мобилен - Storm. Со оглед 
на димензиите и на тежината од 156 грама, новитетот на 

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

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

SAMSUNG EPIXSAMSUNG EPIX
Epix изгледа речиси идентично 

како моделот BlackJack II на "Sam-
sung", но истото куќиште крие 
големи новости. Новитет кај Sam-
sung Epix е дисплејот на допир, 
чија дијагонала изнесува 2,5 ин чи, 
а за оние со покрупни прсти, 
"Samsung" вметна и стилус "молив-
че". Додаток на дисплејот на 
допир е и оптичкиот "глушец", со 
кој уредот се претвора во вис-
тински мини компјутер - барем 
спо ред можностите за внесување 
податоци, кој уште повеќе ги олес-
нува QWERTY тастатурата. Оптич-
киот "глушец" се наоѓа меѓу коп чи-
њата Start и OK, на самата средина 
до телефонот, а функционира со 
дви жење 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 
Edition. Уредот нуди и HSDPA пренос на податоци, 
поддржува Wi-Fi мрежи и има вграден A-GPS приемник.


