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ضميمه	بايت

وصل کنید، ضبط کنید به همین راحتی!!!

ميکروفون Lolly  اولين ميکروفون ســه بعدی جهان برای گوشــی های هوشمند 
اســت،وبرای زمان هايی طراحی شده است که شــما نياز به ضبط صدا با کمترين 
امکانات ممکن و کيفيت باال داريد.ميکروفون Lolly به صورت مســتقيم به پورت 
اليتنينگ آيفون يا آيپد شــما متصل می شود و به راحتی با تمامی اپليکيشن ضبط 
صدا هماهنگ می شــود و صدا را به صــورت همه جانبه ضبط می کند. همچنين 
دارای تکنولوژی Adaptive Recording Orientation می باشــد که به کاربر 
اجازه می دهد ميکروفون را از دو جهت به گوشــی خود متصل کند در نتيجه ساند 
اســتيج هميشه افقی خواهد بود. اين ميکروفون جالب، سبک و قابل حمل می تواند 
بهترين گزينه برای فيلم ســازان، خبرنگاران، آهنگسازان و حتی کاربران عادی که 
می خواهند ويديوهای روزانه برای اينستاگرام خود پست کنند باشد. Lolly 3D می 
تواند صدا را با نرخ 44.1kHz/48kHz ضبط کند و SPL )حداکثر شــدت صدايی 
که ميکروفون می تواند ضبط کند بدون اينکه صدا دچار ديستورشن شود( آن حدود 

۱۰۵ دسيبل است.قيمت اين محصول ۳۹ دالر می باشد.

محصولی بی نظیر برای گیم بازها 

شــرکت EpicGear، فروشــنده بين المللی قطعات جانبی بــا کيفيت و رقابتی 
گيمينگ، اين بار به گيمرها همدم جديدی به نام موس گيمينگ Morpha را معرفی 
کرد.موس گيمينگ Morpha برای کاربران راســت دســت طراحی شده و دارای 
اليه ضد لغزش در دو طرف و سنســور از نوع IR LED با دقت ۶۴۰۰ نقطه در هر 
اينچ )DPI( اســت و گيمر را برای پايداری بی همتای دست در بازی های طوالنی، 
ضمانت می کند.برای پيروزی در مســابقات، موس Morpha قابليت هايی را نظير 
 Report پروفايل های گيمينگ، ثابت نگه داشتن زاويه، شخصی سازی کليدها و
rate در نرم افزار اختصاصی اش در اختيار گيمر قرار می دهد. همچنين سيســتم 

مديريت وزن نيز در اين موس وجود دارد و به کاربر اجازه می دهد بر اســاس نوع 
کنتــرل کردن موس، تا چهار وزنه ۵ گرمی را تنظيم کند و وزن موس را به حداکثر 
۱۳۰ گرم برســاند. موس گيمينگ Morpha در اواخر ماه فوريه به قيمت 7۰ دالر 

)به همراه ماليات( وارد بازار خواهد شد.

موس و کیبورد جدید الجیتک

الجيتک تصميم دارد ســت موس و کيبورد جديد خود را با نام MK850 روانه بازار 
کند اين کيبورد و موس مخصوصا برای استفاده طوالنی طراحی شده اند. اين کيبورد 
و موس توسط نرم افزار جديد الجيتک Duolink  با هم کار می کنند و توسط اين 
نرم افزار مــی توان فرامين جديد برای موس وکيبورد ثبــت کرد.MK850 دارای 
يک کيبورد کامل با Numpad و اســتراحتگاه کامل اســت و طراحی به خصوص 
سوييچ های آن باعث می شود به راحتی انگشتتان برروی کليد مورد نظر قرار گيرد. 
پايه قابل تنظيم هم اين قابليت را به کاربر می دهد که هرطور که مايل است زاويه 
کيبورد را تنظيم کند. با استفاده از تکنولوژی Hyper-fast به راحتی می توانيد ميان 
صفحات حرکت کنيد. به لطف Duolink کيبورد و موس MK850 به اولين کيبورد 
و موس هماهنگ تبديل شــده اند که می توانند به همراه هم دستورات جديد اجرا 
کنند مثال با نگه داشتن دکمه Fn روی کيبورد وحرکت موس می شود بين دسکتاپ 
و Task view حرکت کرد يا با فشار دادن کليک وسط يا حرکت اسکرول موسيقی 

را متوقف يا کنيد يا تغيير دهيد . 

گوشی هوشمند  Oppo F3 Plus رونمایی شد

شرکت اوپو اکنون از گوشی هوشمند به نام Oppo F3 Plus رونمايی کرده 
است. قابليت اصلی اين گوشی دو دوربين جلو برای عالقه مندان به سلفی است. 
اوپو F3 Plus به اسنپدراگون ۶۵۳ کوالکام، ۴ گيگابايت رم و ۶۴ گيگابايت حافظه 
داخلی قابل ارتقا مجهز است. اين گوشی همراه با اندرويد ۶/۰ مارشمالو شخصی 
سازی شده و در اختيار کاربران قرار خواهد گرفت.اين گوشی دارای نمايشگر ۶ 
اينچی با حاشيه هايی کمتر از ۲ ميلی متر است. نمايشگر فول اچ دی آن در برابر 
خط و خش و ضربات محافظت می شود. باتری F3 پالس ۴۰۰۰ ميلی آمپر 
ساعت بوده و به کمک فناوری شارژ VOOC، نسخه اختصاصی شارژ سريع اوپو 
به کاربران امکان می دهد تا گوشی خود را در کمترين زمان ممکن شارژ کنند.

دوربین جدید فوجی فیلم

دوربيــن جديد فوجی که Instax Mini 9 نام دارد در ۵ رنگ مختلف عرضه 
خواهد شــد. اين دوربين شباهت زيادی به دوربين  Instax Mini 8 دارد و از 
يک آينه مخصوص سلفی بهره می برد که ثبت عکس های سلفی را به مراتب 
آســان تر و لذت بخش تر می کند. همچنين با استفاده از اين دوربين می توان 
عکس های کلوزآپ تا فاصله ۳۵ سانتی متری از سوژه را خلق کرد. فوجی فيلم 
 در مــورد اين دوربين اذعان دارد که تمــام ويژگی های محبوب و پرطرفدار

Instax Mini 8 در ايــن دوربيــن نيــز وجــود دارد کــه از ميــان آن ها 

می تــوان بــه نوردهــی خــودکار، تنظيــم خــودکار روشــنايی بهينه و 
مدهــای متنــوع بــرای عکاســی در شــرايط مختلف اشــاره داشــت. 

 شاد ی طباطبايی

دوربین امنیتی Reolink Argus محافظ 
منزل شما

اگر بــه دنبــال دوربين مدار بســته مطمئنی 
بــرای محافظــت از محل کار يــا منزل خود 
هســتيد،اين دوربين امنيتی می تواند نمونه ای 
ايده آل برای شــما باشــد.اين دوربين با زاويه 
لنز وســيع می تواند محافظ مناســبی باشــد.

با نصب اپليکيشــن مخصوص اين دوربين بر 
روی گوشــی خود می توانيد از اتفاقاتی که در 
محدوده منزل يا محل کار شــما رخ می دهد، 
 65x54x113 اندازه اين دوربين مطلع شويد. 
ميليمتر اســت.اين دوربين کامال ضد آب بوده 
ودر مقابل درجه حرارت بســيار باال يا بســيار 
پاييــن کامال مقاوم اســت.از طرفی مجهز به 
سنســور حرکتی هوشمند PIR می باشد که با 
شناسايی هر نوع حرکتوجنبشی سريعا دوربين 
به ســمت محل مورد نظــر چرخش می کند، 
عکس می گيرد، صدای بوق هشدار به صدا در 
می آيد و به گوشــی کاربر پيغام هشدار ارسال 
می شود. همچنين مجهز به لنز مخصوص ديد 
در شــب با وضوح و کيفيت باال نيز می باشد. 
اين محصول بی سيم با ۴ باتری ليتيومی شارژ 
می شود که تا ۶ ماه می تواند شارژ بهينه داشته 

باشد.قيمت آن ۸۰ دالر است.


