
Готови ли сте за
REAL NAVIGATION?
NAVITEQ с нови PNA и смартфони
Известната компания – доставчик на прецизни GPS решения – NAVITEQ, 
стартира партньорство с португалската компания NDrive, лидер в пред-
лагането на GPS устройства и навигационен софтуер на Иберийския 
полуостров. Компанията е първата, внедрила в софтуера си възможност 
за навигация върху реални изображения. Като доставчик на геоданни-
те за българската карта в софтуера на NDrive за първи път в България 
NAVITEQ предлага безплатни Lifetime обновявания на картата. Това 
дава възможност на потребителите винаги да притежават най-актуална-
та и детайлна карта на страната. NDrive Touch и NDrive Touch XL са едни 
от най-тънките и леки навигационни устройства, а NDrive G400 е един-
ственият на пазара PNA с вграден алкохолен сензор. Смартфонът NDrive 
S400 пък е първият двупроцесорен 3G смартфон под Windows Mobile с  
G-сензор, shake контрол, TV-out, 2 камери и GPS. www.naviteq.net

Линията Inspiron на Dell с нови 
модели и цветови решения

Dell увеличават характеристиките и набора от цветове в 
лаптопите и настолни компютри Inspiron. Новият нетбук 
Mini 10v допълва гамата, а моделът Inspiron 15 увеличи 
палитрата си с нови 6 цвята. „Целта на Dell е да създава 
продукти, допълващи стила на потребителя и да се пре-
върнат в част от неговата личност“, каза Майкъл Тател-
ман, вицепрезидент по глобални клиентски продажби и 
маркетинг в Dell.

Розови 
клавиши
Мега розова 
клавиатура 
пускат братуш-
ките. Моделът 
SVEN Standard 
637 “I Love you” 
има изрисувани 
цветчета и сър-
чица върху ня-
кои от свежите 
си бутони.
sven.ru

За спе
циалисти
Професионал-
ни диктофони 
пускат от Sony. 
Компактните 
ICD-SX700 и 
ICD-SX800 са 
създадени за 
журналисти, 
психоаналити-
ци и адвокати. 
sony.com

Многофунк-
ционален 
хибрид
Поддръжка на 
WiFi, Bluetooth, 
3,5G и GPS, спе
циална видео
технология за 
проектиране на 
изображения
Интересно портативно 
устройство с много функции 
пускат от BlueRadios. То се 
нарича WiPC и представлява 
хибрид между компютър, 
плейър и телефон. Ма-
шинката няма стандартен 
дисплей, но изображения 
могат да се разглеждат 
чрез миниатюрен екран и 
интегрирана увеличителна 
оптика. Дисплеят е способен 
да проектира виртуално 
изображение с диагонал 15”, 
осигурявайки естествени 
цветове и висок контраст. 
Устройството поддържа 
Wi-Fi, Bluetooth, 3,5G и GPS,  
просвирва видео- и аудио-
файлове.
www.blueradios.com

Соларно 
бижу
Огърлица от 
соларни панели 
и LED лампички 
създаде дизай-
нерът Мае Йо-
кояма. Накитът 
Lux Solar Panel 
Necklace служи 
и като зарядно 
за батерии, и 
като бижу.
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