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SONY ERICSSON SONY ERICSSON 
C510C510

Sony Ericsson C510 е Cyber-shot 
модел од средната класа, кој ќе се 
најде на пазарот за два месеца. По 
претходните шпекулации, еве ги и 
официјалните технички 
спецификации. Sony Ericsson C510 има 
камера од 3 мегапиксели, со 
автоматски фокус и препознавање на 
лице. За жал, има само LED блиц 
наместо ксенонски. Традиционално за 
Cyber-shot моделите, S510 има капаче 
на камерата, како и одделни копчиња 
за камерата. Внатрешната меморија 
изнесува 120 MV, а може да се 
прошири со M2 картичка. Дисплејот е 
со големина од 2,2 инчи.
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Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG S9402 EGOSAMSUNG S9402 EGO
Samsung S9402 

Ego е дуал сим 
мобилен уред од 
висо ка та класа. 
Samsung S9402 
Ego има AOLED 
дис плеј со голе-
ми на од 2 инча и 
камера со резо-
луција од 5 мега-
пиксели, со авто-
матски фокус и 
препознавање на 
лице. Напра вен е 
од нова легура на 
течни ме тали, 
развиена од Калифор нис киот институт за технологија 
(Caltec). Во спо редба со тита ниу мот, овој нов материјал е 3 
па ти посилен и 1,6 пати пофлек си билен. Издр жу ва 
притисок до 180 отсто по ве ќе, има 3 пати поголема ап-
сорпција на вибрации и 100 отсто пониска термална 
кондуктивност.

DIOR MOBILEDIOR MOBILE
Француската модна куќа "Dior" го пушти во продажба 

својот прв мобилен телефон, кој влегува во конкуренција 
на пазарот на луксузни "мобилки", доминиран од 
компанијата "Vertu" (во сопственост на "Nokia"). Овој 
мобилен телефон е тенок само 14 милиметри, изработен е 

од брусен алуминиум 
прекриен со делови 
од сафир, аранжирани 
во препознатливиот 
дизајн на "Dior". Ги има 
во сива, црна, бела, 
црвена и розова боја. 
На пример, црната 
верзија е украсена со 
640 мали дијаманти, 
со вкупно 3,25 карати. 
Со "мобилката" доаѓа 
и Bluetooth додаток, 
исто така, направен од 
алуминиум и со 
сафири, кој личи на 
главниот телефон и 
може да се закачи на 

чанта или да се користи како привезок за клучеви. 
Разбирливо, овие мобилни телефони ќе ги има 
ексклузивно само во продавниците на "Dior". 


