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BLU-RAY DISC  ОД 400 GBBLU-RAY DISC  ОД 400 GB
Како што тоа обично и се случува, Blu-rej 

дисковите и плеерите сè уште не се појавиле во 
нашите домови, а веќе пристигнуваат нови 
верзии со поголем капацитет на складирање 
податоци. Pioneer го претстави новиот 16-слоен 
Blu-rej диск за чување податоци со капацитет од 
400 гигабајти. Она што е најважно е дека овој blu-
rej е компактибилен со постојните blu-rej плеери, 
што значи дека не би морале да го надградувате 
куќниот систем за репродукција на 
видеоматеријали снимени на ваков нов диск. "Pio-

neer" тврди дека 
новиот диск во 
масовно производство 
ќе се најде до 2010 
година, што изгледа 
многу оптимистички, 
додека верзијата на 
која ќе можеме да 
запишуваме податоци 
ќе се појави меѓу 2010 
и 2012 година.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA N97NOKIA N97
Nokia N97 дефинитивно е еден од најопремените уреди 

од N серијата на "Nokia". Но, тоа не е сè - N97 е првиот уред 
од високата класа, кој 

е базиран на Symbi-
an S60 
оперативниот 
систем наменет за 
дисплеи на допир. 
Во моментов не се 
познати сите 
детали, но она што 
се знае е дека 
Nokia N97 има 

QWERTY тастатура 
на извлекување, 

камера со резолуција од 5 мегапиксели, Wi-Fi, вграден GPS, 
Nokia Maps апли кација со дигитален компас, 
акцелерометар за автоматска ротација на екранот, како и 
сензор за автоматско исклучување на екранот за време на 
повиците. Дисплејот на допир со големина од 3,5 инчи, 
резолуција од 360 х 640 пиксели и приказ на 16 милиони 
бои би требало да ги задоволи сите мултимедијални 
потреби. Како што претпоставувате, Nokia N97 е 
значително тешка - 150 грама, но како што велат од 
"Nokia", во поглед на големината не ги надминува 
димензиите на iPhone (освен во дебелина).

MOTOROLA VE66MOTOROLA VE66
"Motorola" го најави моделот VE66 кој 

првенствено се истакнува со 
камерата од 5 мегапиксели со 

автоматски фокус. Мобилните 
фотографи ќе го ценат и блицот, 

редукцијата на црвените очи, 
како и стабилизаторот на 
слика. Motorola VE66 

поддржува Wi-Fi 
конективност, но нема 
поддршка за 3G. Екранот е 

со големина од 2,2 инчи и 
резолуција од 240 х 320 

пиксели, има мејл 
клиент, веб-

прелистувач, 
вградено радио и 
стандарден слот за 
microSD мемориски 

картички.


