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NOKIA 5730 XPRESS MUSICNOKIA 5730 XPRESS MUSIC
Според 

техничките 
спецификации, 
Nokia 5730 
Xpress Music 
спаѓа во уреди 
од средна класа, 
но QWERTY 
тастатурата не е 
нешто што често 
се гледа кај 
Xpress Music 
моделите. Nokia 

5730 Xpress Music ќе се обиде да ги привлече 
корисниците повеќе со пристапната цена и со 
младешкиот дизајн, отколку со функционалноста. Ќе 
работи на Symbian S60 UI, има дисплеј со големина од 2 
инча и приказ на 16M бои, има вграден GPS приемник, 
FM радио, камера со резолуција од 3,2 мегапиксели со 
Carl Zeiss леќи и поддршка за 3G со видеоповици. Nokia 

5730 Xpress Music ќе има 128 MV РАМ и 140 МВ 
внатрешна меморија, но сè уште нема информации за 
процесорот. Во фабричкото пакување ќе биде 
вклучена и картичка од 8GB. Се очекува Nokia 5730 
Xpress Music да се појави на пазарот во април, по 
цена од околу 220 евра.

BLACKBERRY STORM 9500BLACKBERRY STORM 9500

Иако најверојатно не ги достигна височините на 
iPhone и неговите карактеристики, вниманието кое го 
доби и го привлече со новиот екран на допир е 
доволно големо за да може да биде достоен конкурент 
на iPhone. Storm е значително впечатлив телефон. 
Иако поголемиот дел од телефонот е изработен од 
пластика (со исклучок на задниот дел кој ја покрива 
батеријата, кој е алуминиумски), забележливо е дека 
на дизајнот му е посветено посебно внимание.

Поголемиот дел од предниот дел на телефонот е 3,5-

инчниот TFT екран на допир. Под екранот се веќе 
познатите BlackBerry копчиња (phone, menu, back и 

end/power). Од левата страна се USB 
портот и копчето на кое може да се 

назначи одредена апликација, а од 
десната страна се копчињата за 
контрола на јачината на звукот, 
копче за стартување на камерата 
и за фотографирање и аудио 
приклучок од 3,5 мм. На врвот има 
копчиња за запирање на звукот и 
за заклучување на екранот на 
допир. 

Генерално, 
хардверски овој телефон 
изгледа поквалитетно од 
останатите на RIM, со 
исклучок на малото 
"шетање" на екранот лево-
десно кога е притиснат и 
можноста да навлезе прав 
во внатрешноста поради 
празнината меѓу екранот и 
основата на телефонот.
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"LG" ЈА ПРЕСТИГНА "LG" ЈА ПРЕСТИГНА 
"MOTOROLA""MOTOROLA"

"LG Electronics" ја престигна 
"Motorola" па сега се наоѓа на 
трето место на најголемите 
производители на мобилни 
телефони во светот. Минатата 
година оваа компанија 
испорачала нешто повеќе од 
100 милиони парчиња 
мобилни телефони, додека 
"Motorola" испорачала 99,9 
милиони. По нив следи "Sony 
Ericsson" со 99,6 милиони. 
Нормално, првото место и 

понатаму е резервирано за "Nokia", 
која со испорачани 470 милиони 
мобилни телефони се наоѓа 
значително пред конкуренцијата, 
која ја предводи "Samsung" со околу 
200 милиони испорачани телефони.

Што се однесува до ситуацијата 
за годинава, аналитичарите тешко 
можат да дадат некои прецизни 
прогнози со оглед на глобалната 
финансиска криза и намалената 
потрошувачка моќ.

ЛАПТОП ОД БАМБУСЛАПТОП ОД БАМБУС
Сигурно се 

прашувате зошто 
од бамбус? Од 
еколошки 
причини: 
биоразградливо 
куќиште од 
бамбус, кое брзо 
се разложува и не 
го уништува 
плодното тло и во 
еколошка смисла 
е поприфатливо 
од пластиката.

Поради тоа "Asus" го претставиле преносливиот 
компјутер со куќиште од бамбус, за кој веќе се знае и 
цената. Неговата димензија е 12 инчи. Многумина сметале 
дека оваа серија на компјутери ќе биде безобразно скапа, 
но тоа сега не е случај. Asus U6V пренослив компјутер со 
монитор од 12,1 инчи, процесор Core 2 Duo, односно Vista 
оперативен систем, чини 1.800 долари. Таа цена била 
истакната на IT саемот во Таипеи.


