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Clarity اسپیکر هوشمند
وب سایت ایندیاگو اسپیکر هوشمندی به نامClarity را در این هفته معرفی کرده است 
که مجهز به صفحه نمایش تماسی می باشد و با دسترسی آنالین به وب سایت های 
می کند.صفحه  فراهم  کاربر  برای  را  فیلم  و  موسیقی  پخش  امکان  وگوگل  الکسا 
نمایش این اسپیکر بی سیم 3x1 اینچ بوده و با سیستم عامل اندروید کار می کند.امکان 
کنترل هوشمند صدا در این محصول وجود داشته و خروجی صدا از هر اسپیکر 5 وات 
می باشد.کیفیت فوق العاده صدا در این رادیو اینترنتی از دیگر مزیت های آن است.از 
طرفی مجهز به بلوتوث وWifi نیزمی باشد.در واقع این محصول را می تواناولیناسپیکر 

هوشمند با صفحه نمایش تماسی دانست که میزان صدای آن قابل کنترل می باشد.

AGON مانیتور فوق عریض
این روز ها گیمرها عالقه بیشتری به مانیتور های فوق عریض نشان می دهند و حاال 
مخصوص  را   AGON سری  از   AG3512QCX جدید  مانیتور  گرفته  تصمیم   AOC

گیمر ها به بازارمعرفی کند. این مانیتور از نسبت تصویر 21:9 و وضوح 2560 در 1080 
پیکسل استفاده می کند و 100 درصد بازه رنگی sRGB را نیز پوشش می دهد. با وجود 
این که وضوح تصویر از وضوح مانیتور های گیمینگ رقیب (3440 در 1440 پیکسل) 
 200 فوق العاده  عدد  به  را  تصویر  رفرش  نرخ  تا  شده  موفق   AOC اما  است  پایین تر 
باشد  قدرتمند  کافی  اندازه  به  شما  گرافیک  کارت  اگر  ترتیب  این  به  و  برساند  هزتر 
داشته  انتظار  بازی ها  در  را  روان تری  حرکت های  و  بیشتر  بسیار  فریم ریت  می توانید 
باشید. سرعت پاسخگویی این مانیتور IPS نیز 4 میلی ثانیه اعالم شده است که بسیار 
خوب ارزیابی می شود. روشنایی مانیتور cd/m2 300 و کنتراست آن نیز 2000:1 اعالم 
 screen برای جلوگیری از Freesync و Adaptive Sync شده است.فناوری های
tearing یا همان پارگی تصویر ایده آل هستند و AOC ادعا می کند حالت کاهش لگ 

ورودی باعث عملکرد بهتر ماوس و کیبورد های گیمینگ خواهد شد.

صدای خود را نوشتاری کنید!
 audio نوعی  می کنید  مشاهده  تصویر  در  که  کوچک  وسیله  این   Titan Note

recorder است که عالوه بر ضبط صدا می تواند به صورت اتوماتیک فایل های ضبط 

شده صوتی را به متن تبدیل کند.عالوه بر این، گجت فوق نوعی بلوتوث اسپیکر برای 
آورانه  نو  محصول  این  می باشد.اندازه  نیز،  کاربران  عالقه  مورد  موزیک های  پخش 
26,2,05x1 اینچ بوده و 3,5 اونس وزن دارد.وزن کم و حجم کوچک آن باعث می شود 

تا کاربر بتواند آن را با خود به جلسات مختلف، کالس ها، بحث های گروهی، و...ببرد.
از طرفی دارای پوشش بسیار مقاوم بوده و در برابر آب و یا گردو غبار کامال با دوام 
است.پس حتی در صورت ریخته شدن آب برروی آن نگران از بین رفتن اطالعات 
خود نباشید.این محصول با استفاده از فناوری بلوتوث به ios و اندروید دیوایس های 
شما متصل شده و فایل های مورد نظر را ارسال می کند.تنها کافی است ان را بر روی 
میز قرارداده تا در جلسات یا کالس ها ضبط صوتی صورت بگیرد.بعد از این دستگاه 
به راحتی می تواند صوت ضبط شده را به متن تبدیل کند واین کار را با خالصه کردن 

متن برای شما انجام می دهد.

جدیدترین گوشی آلکاتل
A5 LED نام جدیدترین تلفن همراه آلکاتل است که همان طور که از نام آن پیداست از 

چراغ های LED طراحی شده و پشت دستگاه به جای بدنه عادی چراغ های LED دارد. 
آلکاتل ادعا کرده که این تلفن همراه اولین گوشی هوشمند تعاملی با پوشش چراغ های 
LED در دنیاست. چراغ های LED قاب پشتی تلفن هوشمند A5 LED، قادر به اجرای 

افکت های نوری مختلفی است که به صورت پیش فرض در گوشی قرار دارد و یا کاربر به آن 
می دهد. این افکت های نوری می توانند با نوتیفیکیشن هایی شامل تماس، یادآور، پیامک 
و یا شبکه های اجتماعی هماهنگ شوند، همچنین افکت های نوری و رقص نور LED ها 
با پخش موسیقی نیز هماهنگ می شوند و کاربر می تواند با تکان دادن گوشی نور ها را 
تغییر دهد.A5 LED دارای نمایشگری 5,2 اینچی با وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل 
 MT6753 است. رم 2 گیگابایتی، حافظه داخلی 16 گیگابایتی، پردازنده هشت هسته ای
جدید  محصول  این  ویژگی های  دیگر  از  گیگاهرتز   1,5 پردازش  فرکانس  با  تک  مدیا 
آلکاتل است. دوربین اصلی A5 LED کیفیتی 8 مگاپیکسلی داشته و دوربین سلفی آن 5 
مگاپیکسل است و از باتری 2800 میلی آمپر ساعتی و اندروید 6,0 مارشمالو بهره مند است.

دیسک شارژر همراه
شارژر های همراه هر روز متنوع تر وجالب تر به بازار عرضه می شوند و از این جهت 
عالوه  محصوالت  از  گروه  این  بودن  سبک  و  حمل  دارند.قابل  زیادی  طرفداران 
 pokeball بر ظاهر جالب از مهمترین مزیت های پاور بانک ها می باشد.این صفحه
اگرچه نمی تواند برای گرفتن pokemon مورد استفاده قرر گیرد ولی با تامین شارز 
بهینه برای گوشی هوشمند شما به راحتی این امکان را در اختیارتان قرار می دهد تا 
بتوانید بازی pokemon go را در گوشی خود به مدت طوالنی بدون تمام شدن 
شارژ گوشی انجام دهید.این شارژر قابل حمل و بسیار زیبا که قطر ان 3,5 اینچ می باشد 
طوری طراحی شده است که کاربر به راحتی می تواند آن را در جیب خود قرار دهد.
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دوربین 360 درجه مچی
تصویـر دوربینـی بـه نـام Beoncam را نشـان می دهـد کـه بـا قابلیـت تصویر بـرداری 360 درجـه جهـت بسـتن بـه دور مچ 
دسـت طراحـی شـده اسـت.تنها کافی اسـت دسـت خـود را بـاال ببرید تـا بتوانبـد از هـر آنچه کـه در پیرامون شـما قـرار دارد 
عکـس بگیرید.طراحـی قابـل حمـل و کوچـک این محصـول آن را بـرای اسـتفاده آزادانـه در هر کجا بـا زاویه فیلم بـرداری و 
عکس بـرداری 360 درجـه مناسـب کـرده اسـت.وزن این دوربین کـه می توانید تصاویـر پانوراما تهیـه کند 55 گرم بـوده و قطر 
ایـن دوربیـن مـدور 46,6 میلیمتـر با ضخامـت 25 میلیمتـر اسـت.همانطور که در تصویر مشـاهده می شـود ظاهر ایـن دوربین 
ماننـد سـاعت مچی هوشـمندمی باشـد.این محصول می توانـد تصاویر 5 مگاپیکسـلی تهیه کـرده و از طریق فنـاوری بلوتوث 
یـا wifi به گوشـی هوشـمند شـما ارسـال کند.همچنیـن دارای ظرفیت ذخیره سـازی تـا 8 گیگابایـت می باشـد.بدنه آن کامال 
ضـد آب بـوده و تـا عمق 20feet در زیرآب قابل اسـتفاده اسـت.باتری قابل شـارژ آن تا 3 سـاعت شـارژ بهینه را بـرای دوربین 

نگه مـی دارد.


