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НОВИ МОДЕЛИ НА "APPLE" НОВИ МОДЕЛИ НА "APPLE" 
ЛАПТОП ЛАПТОП 

"Apple" се одлучи да преземе одредени мерки кои би 
требало да го спречат пропаѓањето на вредноста на 
акциите на оваа компанија. На конференцијата за 
јавноста, која беше најавена неодамна, Стив Џобс објави 

дека најслабиот лаптоп на "Apple" отсега ќе може да се 
купи за 999 долари. На конференцијата беше претставена 
и новата линија на преносливи компјутери на MacBook и 
MacBook Pro - чие куќиште е направено од алуминиум. 
Новите модели веќе се во продавниците на "Apple". Новата 
верзија на најтенкиот MacBook Air со 50 отсто поголем 
хард диск ќе стартува од 1.799 долари, додека почетна 
цена за новиот MacBook Pro е 1.999 долари.
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BANG & OLUFSEN BEOSUND 5BANG & OLUFSEN BEOSUND 5
Bang & Olufsen Beosund 5 е најновиот аудио проект, кој 

внесува револуција во начинот на слушање музика. Beo-
Sound 5 нема ЦД, наместо тоа користи интегриран музички 
сервер со hard drive од 500 гигабајти, изобилство на влезни 
и излезни контакти и Интернет врска. Централен дел од 
системот е контролниот 30-сантиметарски XGA LCD дисплеј 
со голем алуминиумски кружен управувач. 

BeoSound 5 патентира и посебна интелигентна листа на 
музика, која на системот му "помага" да осмисли со каква 
музика ќе ужива слушателот. Но, тоа не е сè: BeoSound 5 
содржи и DVI-I и HDMI со кои може да се гледаат многу 
видеоформати. Цената на ова "чудо" одговара на реномето 
на Bang & Olufsen: на пазарот во Европа ќе се појави во март 
2009 година и ќе биде околу 4.500 евра. 

MOTOROLA A1600 GOLDMOTOROLA A1600 GOLD

"Motorola" лансираше и златно издание на моделот 
MING A1600. Дизајниран во стилот на Motorola V8 Luxury 
edition, а во соработка со францускиот Cartie. Motorola 
A1600 Gold не се разликува по ништо друго од 
оригиналниот модел, освен по "фенси" изгледот. Го има 
истиот 2.4-инчен дисплеј на допир со 262К бои, истиот 
базиран на Linux оперативен систем и, исто така, нема 
поддршка за 3G.
Motorola A1600 Gold веќе е достапна на пазарот, по цена 
од околу 685 евра.


