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Plen روبات کمک رسان مکعبی

تصویر روباتی جیبی به نام Plen را نشان می دهد که می تواند به آسانی به کوله پشتی 
یا میز کار شما متصل شده و شما می توانید آن را به راحتی از طریق گوشی هوشمند 
ویا سیستم های خانگی هوشمند کنترل کنید. این روبات مکعبی پیشرفته که اندازه 
آن 3x3x3 اینچ می باشد را می توان یک نوع روبات کمک رسان هوشمند دانست 
که قابلیت حمل به هر جا را دارد. این محصول مجهز به دوربین HD بوده که امکان 
تصویر برداری با کیفیت بسیار عالی از صورت ، اجسام در حال حرکت و اجسام ثابت 
را داشته و تصاویر و ویدئو های واضح و شفافی را ضبط می کند.عالوه بر این وجود 
فناوری Computer vision به روبات اجازه می دهد تا به کمک محور انعطاف پذیر 
خود بتواند تصاویر پانوراما 36۰ درجه بگیرد و یا هنگامی که در حال صحبت کردن 
هستید و سرخود را تکان دهید، بتواند بر روی چهره شما فوکوس کرده و با حرکت سر 
خود به جهات مختلف از زاویه مناسب عکس و فیلم واضح بگیرد.همچنین مجهز به 
سیستم تشخیص صدا ، بلوتوث و وای فای است و عالوه یک عدد ال سی دی کوچک 
جهت مشــاهده عکس ها و ویدئوها نیز دارد.قیمت آن ۲99 دالر اعالم شده است.

  Adesso AKB-636UB معرفی کیبورد مکانیکی

 Adesso AKB�636UB،کیبورد مکانیکی بسیار جالبی است که با الهام از ماشین 

های تحریر قدیمی طراحی شده است و تجربه یک تایپ بسیار راحت را برای شما به 
همراه خواهد داشت.اندازه این صفحه کلید 17.9x5.9x1.6 اینچ بوده و ۲.75 وزن 
دارد.همانطور که از طراحی این محصول مشــخص است  ،کیبورد فوق می خواهد 
حس ماشین تایپ های قدیمی را برای ما تداعی کند.کلید های این کیبورد  ،مجهز 
به سوییچ مکانیکی و دارای سطحی صاف و واضح بوده و برای تجربه تایپ سریع و 
دقیق مجهز شده است و دوام بسیار باالیی دارد و تا 5۰ میلیون بار می تواند کلیک 
شــود.عالوه بر این مجهز به کلید N�Key بوده که امکان کلیک کردن بیش از 6 
کلید را به صورت همزمان به کاربر می دهد و همچنین قابلیت برنامه ریزی شدن را 
دارد. همچنین این صفحه کلید در برابر ضربه وفشار بسیار مقاوم بوده و از این جهت 

بسیار قابل توجه کاربران می باشد.این محصول ۱3۰ دالر قیمت دارد.

نسل جدید گوشی نوکیا 3310

وقتی صحبت از گوشــی های خاطره انگیز و نوســتالژیک می شود، این گوشی 
های بسیار مقاوم نوکیا هستند که زمانی تمام بازارهای جهانی را به تسخیر خود 
درآورده بودند. حاال خبر خوب این اســت که بعد از مشخص شدن عرضه مجدد 
سری ان نوکیا، گویا گوشی نوکیا Nokia 3310( 33۱۰( نیز قرار است بار دیگر 
وارد چرخه ی تولید و فروش شود! تصاویر ومشخصاتی از کانسپت گوشی منتشر 
شــده اســت.این محصول که قرار است از روی نمونه کالســیک الهام بگیرد ، 
رویکــرد جالبی را برای قرارگیری تکمه های فیزیکی بر روی دســتگاه دارد.در 
کنار گوشی هیچ گونه دکمه ای قرار نداردو گوشی بسیار باریک بوده و تنها یک 
تکمه در قســمت پشت گوشــی قرار دارد. دوربین در قسمت زیرین گوشی قرار 
گرفته و در این ناحیه دکمه های تنظیم صدا، تکمه صفحه اصلی و یک اســکنر 
اثر انگشت قرار دارد.اسپیکر ها و میکروفون برروی لبه پایینی گوشی قرار دارد.

در طرفیــن آن هم یک پورت یو اس بی از نوع C قرار دارد.

SoundCore Nano اسپیکر بلوتوثی

اگر به دنبال نوعی بلندگوی کوچک و زیبا هستید که بتوانید در همه جا همراه 
داشته باشید، نمونه فوق یکی از بهترین این گونه محصوالت می باشد.تصویر 
بلندگوی کوچک و زیبایی را نشان می دهد که در اسیز کوچک و بسیار شیک 
طراحی شده است.این محصول که    SoundCore nanoنام دارد در اندازه 
2.13x2.13x1.1 اینچ بوده و ۲/۸۸ اونس وزن دارد.این سخنران کوچک 

دارای پوششــی از جنس آلومینیوم بوده و خروجی صدا از آن 3W می باشد 
.صدایی واضح و بلند ، امکان لذت بردن از موسیقی دلنشین را برای شما فراهم 
می کند.این محصول مجهز به فناوری بلوتوث 4/۰ بوده واین امکان باعث می 
شود حتی تا فاصله 33 فوت بتوانید از پخش صدای موردعالقه تان لذت ببرید.

همزنی با ذخیره انرژی

تا کنون شارژرهای همراه متعددی را برای شما معرفی کرده ایم که هر یک 
عالوه بر  کاربردی خاص می توانستند شارژ بهینه را برای وسایل مختلف تامین 
کنند.این بار نمونه فوق  نوعی همزن قابل حمل وسبک را نشان می دهد که 
عالوه بر مخلوط کردن انواع مواد غذایی برای شما می تواند در صورت لزوم 
شــارژ بهینه را برای گوشی هوشمند شما فراهم کند.MiiXR یک محصول 
پیشرفته در ابعاد 228X83 میلیمتر با وزن 5۰۰ گرم می باشد که به راحتی در 
هر جا قابل استفاده بوده و دارای تیغه بسیار تیزی برای مخلوط انواع مواد مختلف 
است.به عالوه چون  تیغه آن با خاصیت مغناطیسی به همزن متصل شده به 
راحتی می تواند خارج تا کاربر بتواند  از آن به عنوان یک باتری آب استفاده نماید.

سریع ترین SD کارت جهان
ســونی ســریع ترین کارت حافظه اس دی جهان را با سرعت نوشتن ۲99 
مگابایــت بر ثانیه معرفی کرد. کارت های اس دی قادر به ارائه ســرعتی در 
حد کارت های XQD و CFast ۰/۲ نیســتند، اما این شرایط سونی را برای 
فعالیت در زمینه تولید کارت های اس دی متوقف نکرده اســت. کارت های 
ســری SF�G سونی در مدل های 3۲، 64 و ۱۲۸ گیگابایتی تولید می شوند 
و همگی از ســرعت خواندن و نوشتن یکسانی بهره می برند. نکته جالب در 
مورد این کارت های کوچک، ســرعت باالی آن ها است. ســرعت خواندن 
اطالعــات این اس دی کارت ها 3۰۰ مگابایت بر ثانیه و ســرعت نوشــتن 
اطالعــات در آن ها ۲99 مگابایت بر ثانیه اعالم شــده اســت. اگر دوربین 
شما از UHS�II پشتیبانی کند، می توانید از سرعت باالی نوشتن و خواندن 
داده  در ایــن کارت های اس دی به منظور ثبــت فیلم هایی با کیفیت 4K و 
استفاده های ســنگین دیگر بهره ببرید.کارت های  اس دی  جدید سونی ضد 
آب، ضد شــوک و ضد اشعه ایکس هستند و در برابر تغییرات دمای محیط 
اطراف مقاومت دارند. همچنین اگر کارت های SF�G خراب شــوند امکان 
بازیابی یک ســری از اطالعــات موجود روی آن ها با اســتفاده از نرم افزار 

مخصوص سونی وجود دارد.
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