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raD اسپیکر سخت

تصویـر اسـپیکر rugged بـه نـام raD را نشـان مـی دهـد کـه مجهز بـه فناوری 
بلوتـوث و تکنولـوژی دیگـری بـه نـام Radial Soundfield می باشـد که باعث 
مـی شـود ایـن بلندگـوی بی سـیم کیفیت صـدای بـی نظیری داشـته باشـد.این 
محصـول بـا کارایی بسـیار بـاال در انـدازه ۴,8x۴,8x۲,8 اینـچ و وزن کمتر از ۳,5 
اونـس عرضه شـده اسـت و همانطور کـه در تصویر مشـاهده می کنید بسـیار کم 
حجـم و کوچـک مـی باشـد.از طرفـی بـه دلیل داشـتن بدنه ای بسـیار سـخت از 
جنـس اسـتیل، چـرم و ABS امـکان اسـتفاده در هر مکان را داشـته بـدون اینکه 
آسـیبی ببینـد و کامـا ضـد ضربـه و ضـد آب می باشـد.عاوه بـر امکانـات گفته 
شـده مجهـز بـه فنـاوری NFC نیـز بـوده و تـا 8 سـاعت به صـورت مـداوم قابل 
اسـتفاده اسـت.همچنین مـی تـوان از آن بـه عنـوان پاور بانک برای شـارژ سـایر 
دیوایـس ها اسـتفاده نمود.ایـن بلندگوی ۱۶9 دالری امکان اتصـال به 8 بلندگوی 

دیگـر را نیـز بـه صورت همزمـان دارا می باشـد.

با این عینک پشت سرتان را هم ببینید!

عینـک تصویربـرداری ۳۶۰ درجه اوربی پرایـم (Orbi Prime) ، دیدی ۳۶۰ درجه 
بـه شـما می دهـد و در واقع چند چشـم بـه دور سـرتان اضافه می کنـد! این عینک 
پنجـره تـازه ای را در جهـان بـه روی شـما می گشـاید ؛ گجـت پوشـیدنی اوربـی 
پرایـم ۴ دوربیـن ۱۰8۰p  دارنـد کـه همه حرکات شـما، اتفاقات محیـط اطرافتان 
و هـر چیـزی را که بـا این دوربین هـا رودررو شـود را ثبت می کننـد.۴ دوربین این 
عینـک می توانـد خیلی سـریع بـا هم فعال شـده و مجموعـا همه تصاویـر اطراف 
را به صـورت یـک تصویـر واحـد ثبـت کننـد. در فیلم ضبط شـده این عینک شـما 
یـک تصویـر عـادی را نمی بینیـد، بلکـه مانند این اسـت کـه صحنه هایـی از یک 

فیلـم علمـی – تخیلـی در زمان هـای آینـده را دارید تماشـا می کنید.
دوربین هـا و اتصـال پذیـری وای فـای ایـن عینـک بـا اسـتفاده از نیـروی باتری 
می تواننـد تـا 9۰ دقیقـه تصویر بـرداری  کننـد. ایـن عینک بـرای فیلمبـرداری در 
فضـای بـاز، صحنه هـای ورزشـی و هـر صحنـه پرتحـرک و مهیـج دیگـری کـه 

تصـورش را بکنیـد کاربـرد دارد.قیمـت آن ۳۲9 دالر اسـت.

دسته ای برای حرفه ای ها
کمپانی هـــای ریـــزر و نِیکـــون از کنترلـــر حرفـــه ای و رســـمی 
ـــوز  ـــا مج ـــر، ب ـــن کنترل ـــی کردند.ای ـــن ۴ رونمای ـــرای پلی استیش ب
رســـمی ســـونی توســـط دو کمپانـــی نِیکـــون و ریـــزر ســـاخته 
ـــد.طبق  ـــد ش ـــه خواهن ـــال ۲۰۱۶ عرض ـــان س ـــا پای ـــوند و ت می ش
اعـــام ســـونی، ایـــن کنترلر بـــرای مخاطبیـــن حرفـــه ای و 
ـــی  ـــد طراح ـــرکت می کنن ـــابقات eSport ش ـــه در مس ـــرادی ک اف
شـــده اند و هریـــک از آن هـــا ویژگی هـــای منحصر به فـــردی 
ـــی  ـــای eSport طراح ـــوص رقابت ه ـــوق  مخص ـــول ف دارندمحص

شـــده اســـت و قابلیـــت شخصی ســـازی بســـیار باالیـــی دارد. 

کفش هوشمند نایک
ــد البســه ورزشــی  ــه طراحــی و تولی ــه در زمین ــک ک شــرکت نای
ــام   ــه ن ــمندی ب ــی از کفــش هوش ــه تازگ ــی دارد ب شــهرت جهان
HyperAdapt رونمایــی کــرده کــه قــادر اســت بــه طــور خــودکار 

بنــد هــای کفــش را ببنــدد. ایــن شــرکت همچنیــن اعــام کــرده 
ــه تنهــا  ــه ای متفــاوت و لذتبخــش را ن کــه چنیــن کفشــی تجرب
بــرای ورزشــکاران حرفــه ای بلکــه بــرای افــراد عــادی عاقمنــد 
بــه ورزش ایجــاد مــی کنــد زیــرا نــه تنهــا نیــازی بــه بســتن بنــد 
ــه طــرز کامــا هوشــمندانه ای  ــود بلکــه کفــش ب آن نخواهــد ب

خــود را بــا پــای فــرد اســتفاده کننــده هماهنــگ مــی کنــد.

Vinci هدفون هوشمند

 هدفون هوشمند Vinci یکی از ابزارهای هوشمند پوشیدنی است که امکانات بسیاری را 

به عنوان یک هدفون از طریق wifi  یا اتصال 3G و4G در اختیار شما قرار می دهد .این 
هدفون هوشمند تمام عایق و سلیقه های شما را شناسایی می کند و پس از شناخت شما 
، آهنگ هایی که فکر می کند شما دوست دارید را برایتان پخش می کند . یکی دیگر از 
نکات جالب و شاید مهمترین قابلیت هدفون هوشمند Vinci این است که شما می توانید با 
آن به گفتگو بپردازید !توسط صفحه نمایش لمسی که روی هدفون نصب شده است ، شما 
می توانید بهصورت کامل هدفون هوشمند خود را تنظیم نمایید و هر گاه نیاز به اطاعاتی 
داشتید ، کافی است انگشت خود را روی صفحه نمایش لمسی قرار داده و ثانیه ای نگه دارید 
و سپس با هدفون خود صحبت کنید تا پاسخ های حرفه ای و جالبی بشنوید.به آسانی می 
توانید هدفون هوشمند Vinci خود را به Spotify وصل نمایید و هر آهنگی که دوست داشتید 
را به هدفون خود بگویید تا برایتان پخش کند . همچنین صفحه نمایش لمسی این هدفون 
قابلیت تصویر سازی موسیقی ( رقص نور مدرن ) با توجه به آهنگی که گوش می دهید 
را دارد. نسخه ۱.5 هدفون هوشمند Vinci با قیمت ۲۰۰ دالر به بازار عرضه شده است .

مینی کامپیوترها
مینـی کامپیوترهـا امـروزه جایگزیـن خوبـی بـرای کامپیوترهای نسـل قدیم هسـتند . مینـی کامپیوترها تحت 
سیسـتم عامـل هـای مختلفـی از قبیـل وینـدوز، اندرویـد، Web OS و... عرضه می شـوند. به تازگی شـرکت 
لنـوو (Lenovo) اقـدام بـه طراحی مینی کامپیوتـری تحت عنـوان Ideacentre Stick 300 کرده اسـت که 
بـا اتصـال آن ازطریـق درگاه HDMI بـه مانیتـور خـود یک رایانه با سیسـتم عامـل ویندوز 8,۱ در دسترسـتان 
خواهـد بـود. همانطـور کـه گفته شـد برای اسـتفاده از ایـن مینی کامپیوتر شـرکت لنـوو به یک مانیتـور دارای 
ورودی HDMI نیـاز خواهیـد داشـت. در گوشـه کنـاری مینـی کامپیوتـر لنوو یـک درگاه USB وجـوn دارد که 
مـی توانیـد اقـدام به اتصـال ماوس ، کیبورد و سـایر ابزارهایـی که از طریـق درگاه USB بـه رایانه متصل می 
شـوند، کنیـد. عـاوه بـر درگاه USB می توانید از شـیار کارت حافظـه MicroSD موجود روی بدنـه این مینی 
کامپیوتـر بـرای اتصـال کارت هـای حافظه خود اسـتفاده کنید. شـما می توانید ایـن محصول را بـا قیمت ۴۳۰ 

www.ibyte.irهـزار تومان از سـایت بایت تهیـه کنید.


