
58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 689 / 14.9.2007

НЕСКРШЛИВ ДИСПЛЕЈ НА HPНЕСКРШЛИВ ДИСПЛЕЈ НА HP
Екранот кој се превиткува и троши многу помалку 

енергија од стандардните модели, наскоро ќе почне 
масовно да се произведува. Иако речиси целосно е 
направен од пластика и изгледа како хартиена верзија 
на компјутерски екран, овој изум ќе овозможи екраните 
да бидат лесно преносливи и да трошат помалку 
енергија од досегашните, а евентуалните придружни 

иновации на оваа 
технологија би 
биле 
електронската 
хартија и 
електронскиот 
потпис. 
Прототипот на 
овој флексибилен 
екран е нескршлив 
производ на 
компанијата 
"Hewlett Packard" и 
на истражувачкиот 
тим на Центарот за 

флексибилни дисплеи (FCD) од Универзитетот на Аризона. За 
изградба на овој свиткувачки екран потребни се 90 проценти 
помалку материјал во однос на стандардните екрани и затоа 
овие екрани наскоро ќе се вградуваат во уредите како лаптоп, 
PDA уредите и мобилните телефони. Масовното производство 
на овој екран може да предизвика масовно производство на 
noutbuk компјутери, смартфони и други електрични направи 
по многу пониски цени, со оглед на тоа дека екранот е една од 
најскапите компоненти.  
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Александар КЕЛТАНОСКИ

MOBIADO MOBILEMOBIADO MOBILE
Компанијата "Mobia-

do" е позната по својата 
линија на луксузни 
мобилни телефони. 
Овој пат од таму 
пристигнува нешто 
навистина необично - 
"105GMT Gold" телефон 
со вграден механички 
часовник под 
тастатурата. Телефонот 
е направен од 24-
каратно злато, а ќе 
бидат произведени 
вкупно 50 уникатни 
примероци. На 
позадината на 
телефонот ќе биде 
изгравиран единствен 
сериски број за секој 
примерок. Телефонот 
"105GMT Gold" 

поседува механички часовник за две различни временски 
зони, како и "Discovery" механизам, 28.000 вибрации на час 
и резерва од 28 часови работа.

GRESSO AVANTGARDE GRESSO AVANTGARDE 
SKELETONSKELETON

Компанијата "Gresso", која 
произведува мобилни 
телефони исклучително од 
премиум класата, го 
претстави моделот Avant-
garde Skeleton, кој ќе биде 
пуштен во лимитирана серија 
од само 15 примероци. 
Avantgarde Skeleton е 

изработен од титаниум и прекриен со 
високотехнолошка керамика отпорна 
на гребаници. Задниот панел е 
направен од проѕирно сафирно 
стакло, копчињата на тастатурата 
имаат титаниумска облога и римска 
нумерација. Од технички аспект, 
моделот работи на Windows Mobile 6,0 
оперативниот систем, има камера од 2 
мегапиксела и 2GB внатрешна 
меморија.


