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شارژر قدرتمند ریور
ریور، محصولی هوشمند، بدون آلودگی و قدرتمند است که می تواند تا یک سال انرژی 
الکتریکی را در خود نگه دارد و کاربران می توانند آن را از طریق پریز برق، پنل خورشیدی 
و یا پورت فندك خودرو شارژ کنند.ریوربه لطف باتری قدرتمند 116000 میلی آمپر ساعتی 
خود می تواند شدت جریان 500 واتی را منتقل کند و یک موبایل هوشمند را بیش از 30 
مرتبه شارژ کند و یا انرژی الکتریکی الزم برای کارکرد ده ساعته یک یخچال را تأمین 
کند. همچنین از آنجایی که گجت مورد بحث نسبت به نفوذ آب مقاوم بوده و دارای وزنی 
پنج کیلوگرمی است و عالوه بر آن در محدوده دمای 20- تا 60 درجه سانتیگراد کارایی 

خود را حفظ می کند، بنابراین می توان آن را با خود به هر مکانی برد.

کالهک جی پی اس دار مخصوص شناگران
دستگاه ردیاب جی پی اس که قابلیت نصب به روی کالهک های شنا گران را دارد می تواند 
کمک های بسزایی در حفظ سالمتی و ایمنی افراد و شنا گران در این ورزش کند. این 
دستگاه ردیاب جی پی اس می تواند در هر لحظه موقعیت شنا گر را گزارش دهد که در 
استخر های بزرگ و آب های آزاد این امکان را برای نیرو های نجات غریق و حتی مربیان 
فراهم می کند که در هر لحظه موقعیت شنا گر را در دست داشته باشند تا در صورتی که 
به کمک نیاز بود و یا از منطقه محدود خود فراتر رفته بود بتوان اقدامات الزمه را انجام داد. 
همچنین این دستگاه دارای سنسور های دریافت صدا و نیز حرکتی می باشد که می تواند 
میزان مسیر طی شده و نیز تایم آن را گزارش کند و این مسئله می تواند برای افرادی که 
در زمینه های تخصصی این رشته فعالیت دارند و برای مسابقات شنا تمرین می کنند بسیار 
مفید باشد.این دستگاه ردیاب ضد آب می باشد و می توان با خیال راحت آن را در هنگام شنا 
استفاده کرد. این دستگاه های ردیاب جی پی اس که به روی کالهک ها ی مخصوص شنا 
نصب می شوند را با نام Marlin می شناسند. این دستگاه های ردیاب جی پی اس می توانند 

تا 10 ساعت پس از شارژ گیری کامل مورد استفاده قرار بگیرند. 

هوآوی موبایل Nova Smart را در اروپا رونمایی کرد

سـرعت رونمایـی از موبایل هـای جدیـد هـوآوی در یـک سـال اخیر به شـکل قابل 
 «Nova Smart» توجهـی افزایـش یافتـه اسـت. جدیدتریـن محصول ایـن شـرکت
یـک موبایـل میـان رده ارزان قیمت اسـت که بدون سـر و صـدا در قـاره اروپا معرفی 
شـد.این محصـول جدیـد مجهـز به یـک نمایشـگر 5 اینچـی اچ دی، چیـپ مجتمع 
اسـنپدراگون 435،   2 گیگابایـت رم و 16 گیگابایـت حافظـه داخلی بـا قابلیت ارتقا از 
طریـق کارت حافظـه تا سـقف 128 گیگابایت اسـت. هوآوی همچنین یک سنسـور 
13 مگاپیکسـلی را بـرای دوربیـن اصلـی و باتـری 3020 میلـی آمپـر سـاعتی را نیز 
جهـت نیـرو بخشـیدن بـه ایـن مجموعـه در نظر گرفته اسـت. ضمـن این کـه نباید 
دوربیـن سـلفی 5 مگاپیکسـلی و سنسـور اثـر انگشـت در بدنـه پشـتی را نیـز از قلم 
انداخت.شـاید اصلی تریـن نقطه ضعـف Nova Smart عرضه آن با اندروید مارشـملو 
باشـد. اقدامـی که به نظـر کمی عجیب می رسـد، چـرا که تقریبـاً تمـام موبایل های 
معرفی شـده در سـال2017 بـه اندروید نوقا مجهـز هسـتند.قیمت این محصول 200 

یورو اسـت.

دوربین یک بار مصرف با قابلیت تعویض فیلم

همه ما به لطف موبایل های هوشمند با مفاهیم اولیه عکس برداری دیجیتالی آشنا شده ایم اما 
این آشنایی می تواند ورود به حوزه دوربین های آنالوگ را حداقل در ابتدا با ترس و دلهره همراه 
سازد. اخیراً کمپانی مشهور تولید کننده فیلم های آنالوگ یعنی «لوموگرافی» از سه گانه دوربین 
آنالوگ تازه ای پرده برداشته که حتی افرادی با اطالعات بسیار کم در زمینه عکس برداری نیز 
 Simple) «می توانند از آن ها استفاده کنند. دوربین تازه «لوموگرافی» که با نام «سیمپل یوز
Use) معرفی شده به صورت پیش فرض با یکی از سه فیلم رنگی، سیاه و سفید و لوموکروم 

بنفش عرضه خواهد شد. . همچنین گفتنی است مدل بهره مند از فیلم آنالوگ رنگی، دارای 
فیلتر هایی رنگی است که با قراردادن آن ها روی فلش دوربین، می توان تصاویری با هاله های 
رنگی ثبت کرد که خروجی آن شبیه به فیلتر های دیجیتالی است که به عنوان مثال می توان در 
اپلیکیشن اینستاگرام یافت.ناگفته نماند دوربین های «سیمپل یوز» با وجود آن که ظاهری شبیه 
به دوربین های یک بار مصرف دارند اما می توان پس از اتمام فیلم هایش، در آن را با احتیاط باز 
کرده و در داخل آن فیلمی دیگر قرارداد. همچنین انرژی مورد نیاز برای فلش هم از طریق یک 

باتری AA تأمین می شود که آن هم قابل تعویض است.

Magic تقویم هوشمند
نـام ایـن تقویـم هوشـمند Magic Calendar اسـت کـه بـا همـکاری بخـش 
آزمایشـات اندرویـد کمپانی گوگل سـاخته شـده و به گفته طراحـش می تواند قدمی 
به سـوی محو شـدن مرز بین وسـایل دیجیتـال و آنالـوگ باشـد.جزئیات زیادی در 
مورد این تقویم هوشـمند و اپلیکیشـن اندرویدی آن منتشـر نشـده، اما این طور که 
به نظر می رسـد، Magic Calendar از کاغذ الکترونیکی (e paper) سـاخته شـده 
و در دو ورژن دیواری و رومیزی عرضه خواهد شـد. عمده اطالعات منتشـر شـده در 
مـورد Magic Calendar بـه زبـان ژاپنی اسـت، امـا مهم تر از همه ایده پشـت این 

تقویم اسـت کـه در عین سـاده بـودن، خالقانه و کاربردی اسـت. 

اولین مانیتور HDR کمپانی دل
بـه  خـود   HDR نمایشـگر  جدیدتریـن  دل  کمپانـی  قبـل  چنـدی 
یـک  محصـول  ایـن  کـرد.  معرفـی  نـام UltraSharp UP2718Q را 
بزرگ تریـن  که البتـه  اسـت   4K رزلوشـن  بـا  اینچـی   27 مانیتـور 
 HDR تکنولـوژی  از  پشـتیبانی اش  در  می تـوان  را  آن  ویژگـی 
دانسـت.باید اشـاره کنیـم کـه ایـن کمپانی تـا بـه امـروز مانیتور های 
متعـددی را بـا رزلوشـن 4K معرفـی کـرده امـا UP2718Q را می توان 
دانسـت.در   HDR نمایشـگر های  صنعـت  در  آن  حضـور  نخسـتین 
از  کـه  بگوییـم  امکانـات UltraSharp UP2718Q بایـد  خصـوص 
پورت هـای HDMI، DisplayPort و مینـی دیسـپلی پورت پشـتیبانی 
می کنـد و روشـنایی آن تـا یـک هـزار نیـت خواهـد بـود. حداکثـر 
رزلوشـن ایـن مانیتـور نیز طبق اعالم شـرکت سـازنده برابـر با 3840 
در 2160 پیکسـل عنـوان شـده. دل اعـالم کـرده کـه عالقه منـدان 
می تواننـد محصـول تـازه آن را از تاریـخ دوم خـرداد امسـال با قیمت 
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