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N O K I A  N 7 9  A C T I V EN O K I A  N 7 9  A C T I V E   
Овој модел на "Nokia" е способен да го следи 

чукањето на срцето и да ја бележи патеката по која 
трчаме. Но, освен што е опремен со спортски додатоци, 
N79 Active претставува и атрактивен мултимедијален 
уред со 5-мегапикселна камера.

"Nokia" го претстави надградениот 
модел на телефонот 
N79 кој, пред сè, е 
наменет за спортисти 
и рекреативци. Со 
оваа "Nokia" доаѓа и 
Polar појас за мерење 
на пулс, кој безжично 
комуницира 

со телефонот. Доколку сте 
вљубеник во трчањето, 
телефонот по пат на GPS 
може да ја следи и да ја 
обележи рутата на движење, 
која подоцна можете да ја 
прегледате или да им ја 
испратите на вашите 
пријатели. Телефонот доаѓа 

со најновата верзија на 
апликацијата Nokia Sports 

Tracker, а новитет е и 
атрактивната GeoTag 

опција, која 
овозможува 
означување на 
местата на кои 

се земени 
фотографиите.

""APPLE" СО НОВА ВЕРЗИЈА APPLE" СО НОВА ВЕРЗИЈА 
НА iPHONEНА iPHONE

И покрај тоа што "Apple" неодамна демантираше 
дека работат на iPhone Nano и дека во блиска иднина 
сигурно не може да се очекува негово претставување, 
сепак протекоа информации кои 

укажуваат на тоа дека 
наскоро може да 

биде 
претставена 

нова 

верзија 
на iPhone 3G. 
Според MacRu-
mors, последниот 
iPhone fi rmware - 2.2.1 
е наменет за iPhone 2.1, 
што е верзија која сè уште не е 
претставена. Првата верзија на iPhone беше 
именувана 1.1, додека ознаката за iPhone 3G е 1.2. 
MacRumors.com, кои претежно се точни околу ваквите 
претпоставки, веруваат дека промената на бројот на 
верзијата значи дека "Apple" подготвува значајни 

промени во новиот модел на iPhone. Неповрзано со 
информациите околу новиот fi rmware, на сите им е 
јасно дека кога-тогаш "Apple" ќе претстави нов 
паметен телефон. Новата верзија би требала да биде 
претставена во јуни, а таа ќе донесе повеќе од само 
"козметички" промени. Се шпекулира дека новиот 
iPhone ќе има подобрена графика и нови подобрени 
ARM процесори и чипови, кои би овозможиле уште 
побрз пренос на податоци.



Подготвил: 
Александар КЕЛТАНОСКИ

ЛУКСУЗ ОД USBЛУКСУЗ ОД USB
Најновиот производ од 

компанијата "Gresso" доаѓа под 
името Pandora, а станува збор за 
повеќе од USB луксуз. Основна 
(техничка) карактеристика на 
овој модел е во тоа што 
"стикчето" користи биометриска 
заштита (отпечаток од прст) и 
содржи импресивен капацитет 
од дури 64GB. Но, покрај импресивните технички 
карактеристики, во овие два производа е вклучен и 
луксузот. Gresso Pandora in Red е направен од сребро, а 
основна карактеристика е елегантноста, која е 
дополнета со еден рубин. Цената изнесува 999 долари.

Од друга страна, пак, 
Gresso Pandora in Black е 
поексклузивен. Изработен е 
од 200 години стар црн 
махагони од Африка, а 
куќиштето е изработено од 
18-каратно злато. Цената 
може само да се претпостави. 

NOKIA 6303 CLASSICNOKIA 6303 CLASSIC
Освен Nokia 

6700 classic, 
"Nokia" го објави 
и моделот 6300 
classic. Иако 
уредот не е 
ништо 
револуционерно, 
сепак таргетира 
специфичен 
сегмент на 
пазарот и се чини дека ќе си најде свое место под 
сонцето. Nokia 6303 classic цели кон понискиот 
сегмент од пазарот. Има камера од 
3 мегапиксели со фиксен фокус; 2,2-инчен 
дисплеј со приказ на 16М бои; Nokia мапи и 
3,5 милиметарски аудио приклучок.
Телефонот поддржува 3G, има слот за 
microSD мемориска картичка и поддржува 
картички до 4GB, додека FM радиото 
поддржува RDS. Nokia 6303 classic ќе се 
појави на пазарот во третиот квартал од 
годинава, во две бои - сребрена и мат 
црна, со цена од околу 135 евра.


