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" L E N O V O "  С О  Д В А  Е К РА Н А" L E N O V O "  С О  Д В А  Е К РА Н А
"Lenovo" го претстави преносниот компјутер со два LCD 

екрани, исклучителна реткост во светот на лаптопите. 
Откако го презеде производството на компјутери од ИБМ, 
"Lenovo" ја прошири пазарната марка Think Pad на сите 
можни видови лаптопи, додека IBM конзервативно се 
држеше само кон деловните преносни компјутери.

Се работи за суперлесен конкурент на Apple Air, моделот 
X300 и серија од неверојатно силни џепни компјутери W700. 
Токму на W700 "Lenovo" одлучи да оди во крајност: станува 
збор за тинкпад со два монитора. Познато е дека 
професионалците, особено графичарите, често користат два 
монитора при работа со компјутерот. Секундарниот монитор 
се извлекува странично од примарниот и има резолуција од 
768 и 1.280 пиксели. Примарниот монитор е со дијагонала од 
17 инчи и има резолуција од 1.920 х 1.200 пиксели. Па, така е 
базиран на процесорите Intel Core 2 Quad, се нуди 
инсталација до 8 гигабајти DDR3 меморија, графичка 
картичка Nvidia Quadro FX и хард дискови во RAID 
конфигурација. Се очекува дека W700ds ќе чини околу 3.600 
американски долари.
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Новиот LG KS660 

поддржува две сим 
картички истовремено, 
има TFT дисплеј на допир 
со големина од 3 инчи со 
WQVGA резолуција (400 х 
240), камера од 5 
мегапиксели со 
автоматски фокус, која 
снима 
видео 
во 720 

х 480 резолуција со 15 фрејма во 
секунда. Од останатите технички 
спецификации познато е дека 
внатрешната меморија изнесува 50 МВ, 
има слот за microSD мемориска картичка 
(до 4GB), а како главен недостаток е 
отсуството на 3G и Wi-Fi конективност.
Првите парчиња од овој модел ќе се 
појават на пазарите во Азија и во 
Источна Европа.

SAMSUNG S8300 СО 8 SAMSUNG S8300 СО 8 
МЕГАПИКСЕЛИМЕГАПИКСЕЛИ

Иако сè уште не 
е официјално 
објавен, по сè 
изгледа "Samsung" 
подготви 
исклучително убав 
телефон за 
почетокот на 
годинава. Со 
дебелина од само 
12,8 милиметри, 

Samsung S8300 има апсолутно масивен широк OLED 
дисплеј, најверојатно најголем досега во нивните уреди, а 
фактот дека станува збор за дисплеј на допир го прави уште 
поинтересен. Во однос на техничките спецификации, 
Samsung S8300 е "набилдан" со камера од 8 мегапиксели со 
автоматски фокус, GPS приемник, HSDPA и DivX 
видеоподдршка. Според 
фотографиите кои се 
појавија во јавноста, 
уредот го има TouchWiz 
корисничкиот интерфејс 
кој, на пример, е добро 
познат од Samsung Pixon.


