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� Прокурор опротестував 
рішення Київради про 
приватизацію 
"Київміськбуду" 

� У Новому Калинові, що на 
Львівщині, провели 
урочисті проводи 
миротворців, які полетять 
у Ліберію 

� Нагороди шукають 
благодійників 

� Негативні наслідки від 
обов'язкової масової 
вакцинації від кору у квітні 
2008 року замовчуються 

� Сергій Грабовський: 
Небанальні істині історії 
або Дещо з історії ОУН та 
УПА 

Голосування

У вільний час Я?

gfedc Піду гуляти

gfedc Пограюсь на 

комп'ютері

gfedc Посиджу в інтернеті

gfedc Послухаю музику

gfedc Подивлюся фільм 

(телевізор)
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Hi-Tech: Різне  

Компактный MP3-плеер от Apacer 
Дата: 22:53:00 08.11.2007  

Компания Apacer Technology Inc. объявила выпуск нового MP3-плеера AU120. 

Устройство отличается компактным дизайном (размер 3 х 4,5 см, вес 12 

граммов) и простотой в использовании. Кнопка на лицевой панели управляет 

воспроизведением и паузой, позволяет легким движением "перематывать" 

запись назад и вперед, настраивать громкость и выбирать одну из 6 настроек 

эквалайзера. 

 

По словам директора по производству компании Apacer г-на К.К. Чанга, 

"Apacer создала плеер, который предоставляет мгновенный доступ к любимым 

композициям. Компактность и простота в использовании делают новинку 

незаменимым аксессуаром для тех, кто в пути, студентов и начинающих 

любителей музыки. Центральная кнопка форме овала светится красным светом 

при подзарядке аккумулятора и настройке эквалайзера, и синим при 

воспроизведении композиций." 

Встроенная емкость составляет 1, 2 или 4 гигабайта. В комплект входят пара 

высококачественных наушников и защитный чехол. Питание плеера 

происходит от встроенного аккумулятора. Audio Steno AU120 уже поступил в 

продажу. 

Читайте також:
 

 
Роздрукувати 

 
Повідомити другу  

 
Обговорення новини

� [22:42 08.11.2007] Новые версии навигационного ПО для КПК ASUS  
� [22:24 08.11.2007] Avaya и Cbeyond объявляют о сотрудничестве  
� [22:16 08.11.2007] 14-дневное тестирование гарнитуры – бесплатно в 

«СвязьКомплекте»  
� [22:15 08.11.2007] Телефорум и Билайн: стратегическое партнерство в 

Ненецком АО  
� [22:08 08.11.2007] Seagate сообщает финансовые итоги  
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gfedc Почитаю книжки

gfedc Запрошу гостей 

(друзів)

gfedc Піду в гості

gfedc Поїду на природу

gfedc Піду в кіно

gfedc Займусь спортом

gfedc Буду навчатися 

(робити уроки)

gfedc Піду в нічний клуб

gfedc Піду "по магазинам"

gfedc Розважаюсь з 

www.relax-info.com

gfedc Побуду на самоті

gfedc Ваша відповідь

Голосування дозволено 

тільки зареєстрованим 

користувачам

Результати голосування

Всі голосування

 

Fulfilment 
Responsopvang en klantcontact per SMS, E-

mail, Web, Post, Fax en Tel.  

www.didoc.nl 

Sneller Slippertje 
Gratis ! Zonder Aanmelding  

www.snelle-contacten.com 
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