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لپ تاپی مخصوص حرفه ای ها

شرکت گیگابایت لپ تاپ جدیدی تولید کرده به نام Aero 15 که اولین لپ تاپ تولید شده 
با گواهی پانتون است و برای حرفه ای ها ساخته شده است. اما منظور از حرفه ای ها بیشتر 
کسانی است که طراحی می کنند و با برنامه های سنگین ویرایش تصویر سر و کار دارند و 
نه لزوما گیمرها.مهم ترین نکته این لپ تاپ، نمایشگر 15 اینچی اش است که می تواند با 
دقتی باال رنگ ها را به نمایش بگذارد. تا به حال شده یک طرحی روی کامپیوتر ببینید و وقتی 
آن را به صورت پرینت شده در برابر خود قرار می دهید متوجه تفاوت رنگ ها شوید؟ در واقع 
نمایشگری که از گواهی پانتون بهره می برد این مشکل را برطرف می کند.جالب اینکه برای 
اطمینان حاصل کردن از شیوه صحیح کارکرد لپ تاپ ها، هر دستگاه Aero 15 پیش از خارج 
شدن از کارخانه توسط یک تکنولوژی مخصوص کالیبره می شود. کالیبره کردن دستگاه سبب 
می شود تا دقت نمایشگر در نمایش رنگ ها در باالترین حالت ممکن باشد. Aero 15 در دو 
مدل 1۹20 در 1080 و البته 3840 در 2160 عرضه می شود و کارت گرافیک GTX 1060 را 
  Intel Core i7�7700HQدرون خود جای داده. در مورد سی پی یو هم جای نگرانی نیست و
باالترین سرعت را در اختیار کاربر قرار می دهد. با همه این تفاسیر، لپ تاپی که مشاهده می 
کنید حدودا 2.1 کیلوگرم وزن دارد.قیمت پایه این لپ تاپ 1۹00 دالر مشخص شده است.

موبایل OPPO F3 با دوربین سلفی دوگانه

کمپانی چینی اوپو در کشور هند از محصول میان رده جدید خود به نام OPPO F3 رونمایی 
کرد. محصولی که مجهز به دوربین سلفی دوگانه و 4 گیگابایت حافظه رم است.اوپو از جمله 
معدود کمپانی های موبایل سازی است که همچنان موقعیت حسگر اثر انگشت را در زیر 
دکمه فیزیکی هوم حفظ کرده، اما به طور حتم ویژگی خاص OPPO F3 مربوط به وجود 
دوربین دوگانه )شامل یک سنسور 16 مگاپیکسلی و یک سنسور زاویه باز 8 مگاپیکسلی( در 
پنل جلویی آن می شود.به مانند اکثر محصوالت اوپو، مدل F3 نیز یک موبایل سلفی محور 
است و شرکت سازنده عالوه بر دو لنز، حجم زیادی از قابلیت ها و امکانات جالب و مفید را برای 
حاالت مختلف عکاسی با این موبایل در دسترس کاربران قرار داده است.از دیگر مشخصات 
سخت افزاری OPPO F3 می توان به نمایشگر ال سی دی 5.5 اینچی تمام اچ دی از نوع 
»In�Cell« با روکش گوریال گلس 5 به همراه 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی 
  MT6750Tاشاره کرد. موبایل مورد بحث توان پردازشی خود را از چیپست هشت هسته ای
محصول مدیاتک می گیرد که پردازشگر گرافیکی Mali�T860 را در دل خود جای داده 
است. یک باتری 3200 میلی آمپر ساعتی نیز وظیفه تامین انرژی برای این مجموعه را بر 
عهده خواهد داشــت.میان رده جدید اوپو با بدنه ای فلزی و قیمتی معادل 311 دالر دارد.

کیبورد الجیتک مخصوص آی پد اپل

برند معتبر و نام آشــنای الجیتک امروز از محصول جدید خود با نام اســلیم فولیو 
)Slim Folio( رونمایی کرد که یک کیس محافظ و مجهز به کیبورد بلوتوث است 
که برای نســل پنجم آیپدهای ۹.7 اینچی اپل طراحی شده است.کلیدهای کیبورد 
»اسلیم فولیو« به اندازه کافی »بزرگ و با فاصله« بوده و طراحی آن به گونه است 
که از فضاهای پرت جلوگیری شــده تا کاربر با راحتی هرچه تمام بتواند با آن تایپ 
کند. به عالوه دکمه های کاربردی و شورتکات های سیستم عامل iOS هم برای 
برای محصول مورد اشــاره در نظر گرفته شده که سوییچ بین اپلیکیشن ها، فعال 
کردن قابلیت جســتجو، دسترسی به صفحه هوم و کم و زیاد کردن ولوم را تنها با 
فشردن یک دکمه امکان پذیر می کند.همچنین طراحی »اسلیم فولیو« به گونه ای 
است که پایه نگه دارنده، آن را در وضعیتی ایده آل همانند یک لپ تاپ قرار می دهد 
که عملیات تایپ کردن را ساده تر می کند. عالوه بر آن محصول مذکور می تواند از 
آیپد در مقابل خراش ها و آسیب ها محافظت کند در حالی که جای اثر انگشت هم 
روی آن باقی نمی ماند.باتری های سکه ای مورد استفاده در این گجت می توانند 

انرژی الزم برای کارکرد کیبورد را تا چهار سال تأمین کنند.

موس جدید سرفس آرک

)Surface Arc Mouse( مایکروسافت از یک ماوس جدید به نام سرفس آرک 
رونمایی کرد. این ماوس که با اســتفاده از فناوری بلوتوث با لپ تاپ ارتباط 
برقرار می کند، از طراحی کاماًل مناســبی برای حمــل و نقل و جابجایی 
برخوردار اســت. همچنین دکمه های راست، چپ، میانی و غلتک اسکرول 
را نیز در این ماوس نمی بینیم، بلکه یک صفحه حســاس به لمس تمامی 
عملیات مــورد نیاز کاربر را انجام می دهد.پیش فروش ماوس »ســرفس 
آرک« از امروز آغاز شده و عالقه مندان می توانند با پرداخت 80 دالر، آن را 
تهیه نمایند. افرادی که لپ تاپ جدید ردموندی ها را هم خریده باشند، می 

توانند به صورت همزمان هر دوی آنها را دریافت کنند.

 شاد ی طباطبایی

اسپیکر جدید آمازون
امروز تصویر تازه ای منتسب به اسپیکر جدید آمازون در فضای 
مجازی منتشر شده که دستگاه مورد اشاره را مجهز به نمایشگر 
لمســی 7 اینچی به نمایش می گذارد. همچنین اسپیکر مورد 
 ،)Look( »بحث همانند تازه ترین محصول آمازون یعنی »لوک
در باالی صفحه نمایش خود دارای یک دوربین کوچک اســت 
کــه احتمال می رود برای گفتگوهای تصویری مورد اســتفاده 
قرار گیرد.متأســفانه به جز تصویر مذکــور، اطالعات دیگری 
از محصول در دســت توســعه آمازون در دســترس نیست اما 
همانطور که در عکس هم مشــاهده می شود، نمایشگر اسپیکر 
آمازون قادر اســت اطالعاتی نظیر زمان، وضعیت آب و هوا و 
برنامه ریزی های کاربر را به نمایش بگذارد. گفتنی است مدل 
ارتقا یافته اســپیکر اکو که با اسم  )Knight( شناخته می شود، 
قرار اســت طی ماه جاری میالدی به بازار عرضه شود و وجود 
نمایشــگر می تواند به برتری محســوس آن نسبت به رقبایی 

نظیر گوگل هوم و مایکروسافت اینووک منجر شود.

مانیتور همه کاره ال جی

ال جی مانیتور جدیدی را معرفی کرده که یکی از برترین محصوالت 
بازار از نظر امکانات و مشخصات فنی به شمار می رود. این دستگاه که 
با شماره مدل 43UD79�B شناخته می شود، نمایشگری 42/5 اینچی 
است که رزولوشن UHD یعنی 2160×3840 پیکسل را با نرخ رفرش 
60 هرتز عرضه می کند. پنل به کار رفته در این مانیتور از نوع IPS و 
ضد بازتاب است و حداکثر روشنایی آن به 350 نیت می رسد. کمپانی 
ســازنده می گوید حالت ویژه بازی )Game Mode(، تثبیت کننده 
 Dynamic( و حالت سینک پویا )Black Stabilizer( رنگ مشکی
Action Sync( تجربه بسیار مطلوبی را برای کاربر به ارمغان می آورد. 


