LG ARENA KM900
Пред самиот почеток на Mobile World Congress
во Барселона, еден од најголемите настани во
мобилната индустрија, LG го претстави моделот
Arena KM900. Она по што Arena KM900 моделот
на LG го издвојува од останатите достапни уреди
од овој вид е новото корисничко мени наречено
S-class, кое наводно треба да овозможи досега
невидено искуство во користењето на ваквите
мобилни телефони. S-Class содржи
тридимензионален приказ на работната
површина во форма на коцка, која корисниците
можат да ја прилагодуваат по желба. За да биде
впечатокот целосен, LG Arena KM900 има екран
чувствителен на допир. Останатите достапни
информации (освен што има екран од 7.5 cm,
камера од пет мегапиксели и поддршка за HSDPA 7.2, Wi-Fi и A-GPS) за овој модел ќе бидат
изнесени на прес-конференција, која ќе се
одржи на 16 февруари на конгресот во
Барселона.

TOSHIBA TG01
Пред почетокот на претстојниот WMC во Барселона
стигнуваат разни најави за нови мобилни/паметни
телефони, а една од најинтересните до сега стигна од
"Toshiba". Имено, оваа компанија најави паметен
телефон наречен TG01, кој е директна конкуренција на

Apple iPhone. Тоа што е особено интересно кај овој
телефон е неговиот дисплеј, чија дијагонала изнесува
дури 4.1 инчи (за потсетување, кај iPhone дијагоналата
изнесува 3.5 инчи), резолуцијата е WVGA (800х480
пиксели), а самиот уред е тенок само 9,9 милиметри.
Исто така, овој уред е интересен по тоа што е првиот
кој работи на Qualcomm Snapdragon платформата со
1GHz мобилен процесор, што го прави најбрз на пазарот.

Во поглед на конективноста, тука се поддршката за
HSDPA и WiFi, плус GPS приемник со A-GPS
функционалност. TG01 доаѓа со поддршка за DivX
видео, и има камера со резолуција од 3.2 мегапиксели.
Toshiba како оперативен систем за TG01 го одбра
Windows Mobile 6.1, но со посебно прилагоден 3D
кориснички интерфејс. TG01 доаѓа со Internet Explorer
Mobile 6 со целосна поддршка за Flash. Телефонот треба
да дојде на европскиот пазар ова лето, а засега
најавени се две бои - црна и бела.
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SLIQ MOBILE
Иако SLIQ мобилниот телефон сè
уште се наоѓа во концепт фаза,
сепак дефинитивно
привлекува огромно
внимание.
Направен е од
рециклиран
алуминиум, кој нуди
помала тежина,
трајност и
алтернатива на штетните
пластики,
телефонот располага и со
прекрасен мистичен
дизајн. Екранот е направен од
органски ЛЕД диоди, кој
заедно со мерките за
намалување на
потрошувачката на батеријата
прават SLIQ да троши 40 отсто
помалку енергија од
останатите телефони со LCD
монитори. Дизајнерите
сметаат дека овој концепт ќе
биде далеку поевтин за
производство поради
големата понуда на потребните материјали, како и
поради помалата потребна опрема.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG M8800 PIXON
По се изгледа
резолуцијата од осум
мегапиксели кај
телефоните на Samsung
станува стандард. По
моделот i8510 се појави
уште еден со иста таква
квалитетна камера.

Новиот мобилен телефон на
Samsung со дизајн на лизгање ја
носи ознаката M8800 Pixon, а
спецификациите се многу
интересни. Дисплејот е со
резолуција од 400 х 240 пиксели,
поддржува HSDPA, има вграден
GPS приемник, FM радио, слот за
microSD мемориска картичка, а
недостасува само Wi-Fi
конективност.

