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H TC  M AX  4 GH TC  M AX  4 G
Како што наведува производителот, се работи за првиот 

мобилен телефон на светот кој, освен што е способен за 
поврзување на вообичаени мобилни мрежи, има можност 
и за WiMAX конективност. HTC најави дека моделот Max 4G 
најпрво ќе се појави на рускиот пазар. Уредот поддржува 
мобилен WiMAX во распон од 2,5-2,7 GHz, има димензии од 
114 х 63 х 14 милиметри, тежи 151 грам, дисплеј на допир 

со дијагонала од 3,1 инчи и резолуција од 480 х 800 
пиксели, а оперативниот систем е Windows Mobile 6.1 
Professional со добропознатиот TouchFlo 3D интерфејс на 
HTC. Max 4G има две камери - предната за 
видеоразговори со VGA резолуција, а на задната страна 
се наоѓа камера со резолуција од 5 мегапиксели. За 
складирање на податоците на располагање на 
корисниците ќе им бидат 8GB меморија. Батеријата би 
требало да овозможи до 420 минути GSM разговори и 
повеќе од 230 минути во IP, додека во мирување би 
требало да издржи 50 часа.
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Малата и лесна за употреба Flip Mino camcorder доби 
своја нова верзија, која нуди снимање на материјал со 
висока резолуција. Според Pure Digital Technologies, Flip 
MinoHD е најмалата HD камера во светот, која за цената 

од 230 американски 
долари нуди 60-
минутно снимање на 
HD видео. Новиот 
модел доаѓа и со Flip-
Share софтверот, кој 
овозможува камерата 
да се приклучи на 
компјутер и со drag-
and-drop да се средат, 
едитираат и објават 
видеоматеријалите на 
YouTube; MySpace; 
AOL Video. Flip Mino-

HD доаѓа со HD резолуција од 720 пиксели; интегрирана 
меморија од 4GB на која може да се снима 60-минутно 
HD видео; 1,5-инчен LCD дисплеј; вградена литиумска 
батерија; 2x дигитален зум; како и копчиња кои се 
особено чувствителни на допир. 

Досега Flip Video серијата е продадена во повеќе од 
1,5 милиони примероци и во моментов е најпродавана 
камера во САД. 

LG  D I S COLG  D I S CO
Новиот мобилен телефон на компанијата "LG" е еден од 

оние модели кои е речиси невозможно да се предвиди 
како ќе се продава на пазарот, затоа што е тешко да се 
замисли дали шарено-златниот дизајн ќе им се допадне на 
сите. Веселиот дизајн, кој има диско топка на екранот и 
голем број  вградени LED сијалички, навестува дека LG 

KC560 е наменет за помладите корисници.
Од спецификацијата, има 2,4-инчен QVGA екран; камера 

со резолуција од 3 мегапиксели; Bluetooth 2,0; FM радио; 
3-band GSM; и можност за проширување на микроSD 
картичките.


