
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 689 / 14.9.2007

MOTOROLA HINT QA30MOTOROLA HINT QA30
По шпекулациите кои веќе извесно време кружат, "Motorola" и 

официјално го претстави својот нов телефон, со целосен назив Motorola 
Hint QA30, како и официјалните фотографии. Еве ги и техничките 
карактеристики: дисплеј со големина од 2,5 инчи; QVGA резолуција; 
приказ на 65К бои; камера со резолуција од 2 мегапиксела; меморија: 256 
MV ROM, 128 MV RAM, MicroSD слот за картичка до 8GB; QWERTY тастатура; 
3,5 мм аудио приклучок; USB 2,0; е-mail; IM. Трајноста на батеријата е 4,5 
часа во разговор или 15 дена во режим на мирување.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA 6260 SLIDENOKIA 6260 SLIDE
Новата Nokia 6260 slide може да се пофали со Wi-Fi, GPS, 

дисплеј со резолуција од 320 х 240 пиксели и 5 
мегапикселна камера со Carl Zeiss оптика. Nokia 6260 slide 
го има позајмено истиот конзервативен изглед од 6XXX 

серијата (Nokia 6600 
slide и Nokia 6210 Navi-
gator). Очигледно, 
недостатокот на идеи 
за оригинален дизајн 
не е присутен само кај 
Sony Ericsson. Сепак, 
може да се каже дека 
Nokia 6260 slide е 
најдоброто нешто кое 
му се случило на Nokia 
S40 семејството. Nokia 
6260 slide има дисплеј 
со големина од 2,4 
инчи и 16М бои, со 

резолуција од 320 х 480 пиксели (HVGA). Како што веќе 
спомнавме во воведот, има и вграден GPS приемник. 
Камерата со резолуција од 5 мегапиксели има автоматски 
фокус но, за жал, снима видео само со 15 фрејма во секунда 
во VGA резолуција, како и повеќето С40 уреди од средната 
класа. На располагање се 200MV внатрешна меморија и 
слот за microSD картичка со поддршка до 8GB.

DUNHILL - USB MEMORY DUNHILL - USB MEMORY 
STICKSTICK

"Dunhill" направи 
единствен USB memo-

ry stick како дел 
од на-

мерата да се 
присутни и во 
иновациите на модерната 
технологија. Dunhill Black Diamond 
USB memory stick е од посебно 
обработено сребро, украсен е со 272 
брилијанти, а неговиот капацитет е 8 GB. Се разбира, 
кој може и сака, ќе го најде само во продавниците на 
"Dunhill".


