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لپ تاپ گیمینگ جدید ایسر

ایســر از لپ تاپ گیمینگ جدید Predator Triton 700 رونمایی کرده که گرچه 
دقیقاً موفق به تحقق رویای قطر ۱۸ میلی متر نشــده، اما تنها ۱۸.۹ میلی متر قطر 
دارد. این دستگاه، از نسل هفتم پردازنده های Intel Core بهره می برد و به کارت 
گرافیک قدرتمند GeForce GTX 1080 انویدیا تجهیز گشــته تا اجرای روان و 
چشــم نواز بازی های ویدیویی امروزی را تضمین کند.از دیگر مشخصات این لپ 
تاپ می توان به پشــتیبانی از سقف ۳۲ گیگابایت حافظه رم DDR4 و دو حافظه 
SSD از نوع NVME PCIe اشــاره کرد. تمام این قطعات، همانطور که گفته شد 

در بدنــه ای با قطر ۱۸.۹ میلی متر جای گرفته و در کنار طراحی Max-Q که خود 
 AeroBlade در خنک کنندگی دســتگاه تاثیر می گذارد، ایســر از فن های فلزی
3D هم بهره برده اســت.اگر استفاده از این تکنولوژی را باور نمی کنید، صفحه ای 

از گوریال گلس باالی کیبورد Triton 700 قرار گرفته که به شــما اجازه می دهد 
فن و پنج لوله انتقال حرارت را مشاهده نمایید؛ ضمناً این بخش شیشه ای به عنوان 
تاچ پد هم عمل می کند. نمایشــگر ۱۵.۶ اینچی لپ تاپ گیمینگ ایسر، رزولوشن 
Full HD را به نمایش در می آورد و از Nvidia G-SYNC هم پشتیبانی می کند. 

گیمینگ کیبورد، مقاوم به مایعات

تصور کنید در حال انجام بازی مورد عالقه خود بوده و در صحنه نبردی نفس گیر با دشمنان، 
ناگهان دستتان به بطری روی میز برخورد کرده و نیمی از کیبورد غرق در نوشیدنی می شود.
در چنین شــرایطی حتی اگر بر حسب اتفاق، صفحه کلید جان به در برده و سالم بماند، به 
عنوان یک گیمر در درون خود حس می کنید که دکمه ها هیچوقت مثل گذشته عمل نکرده 
و تجربه بازی های بعدی را خراب خواهند کرد.خوشبختانه محصول جدید »Corsair« برای 
همین لحظات طراحی شده تا به تراژدی های این چنینی پایان دهد. کیبورد »K68« با داشتن 
گواهینامه IP32 در مقابل غبار و آب مقاوم بوده و هرکدام از کلیدهای آن به صورت جداگانه، 
از پوشش الستیک سیلیکونی در زیر خود )برای محافظت از سخت افزار داخلی( بهره می برند. 
گذشته از مقاومت فیزیکی، کیبورد جدید یک محصول گیمینگ واقعی بوده و در کنار سایر 
مدل های میان رده کمپانی قرار می گیرد. صفحه کلید مورد بحث از نورپردازی LED بهره 
می برد که با استفاده از نرم افزار »Cue« کورِسیر قابل شخصی سازی است. این اپلیکیشن 
همچنین قابلیت برنامه ریزی کلیدهای مختلف )که ویژگی مهمی برای گیمرها به شمار می 
رود( را داشته و از قفل دکمه ویندوز، برای جلوگیری از باز شدن تصادفی استارت منو، بهره 
می برد. K68 در حال حاضر با قیمت ۹۹ دالر از وبسایت شرکت سازنده قابل خریداری است.

ساعت میلیونی ال جی

ساعت هوشــمند ال جی مدل »Watch Sport« از اولین گجت هایی 
است که همراه با نسخه جدید سیستم  عامل  Android Wear 2عرضه 
می شود. قیمت این محصول هنوز به صورت قطعی مشخص نشده است 
ولی قیمتی بین ۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان خواهد داشت.کاربرد 
این ســاعت روزمره و ورزشی اســت که با بدنه فلزی و بند سیلیکونی 
طراحی شده است. قابلیت مهم این مدل امکان نصب سیم کارت است 
که به کاربر اجازه می دهد از آن به عنوان یک واچ فون یا ساعت هوشمند 
مستقل استفاده کند. ارتباطات این ساعت با وسایل الکترونیکی دیگر از 

طریق Bluetooth، NFC، Wi-Fi امکان پذیر است.

پروژکتور ارزان ال جی

لیـزر پروژکتورهـا اصـوال کاالهـای ارزان قیمتـی نیسـتند و اگـر 
بخواهیـد یـک مـدل قابـل حمـل از آن را خریـداری کنید کـه باید 
حتـی مبلغی بیشـتری هم بپردازیـد. به همین دلیل، لیـزر پروژکتور 
جدیـد و قابـل حمـل ال جی با قیمت ۱۵۰۰ دالر )به نسـبت( ارزان 
اسـت.این پروژکتـور ۲ کیلویی که ProBeam نـام دارد تقریبا هم 
انـدازه یـک تـوپ فوتبـال آمریکایـی اسـت و مـی تواند بـا قدرت 
۲۰۰۰ لومـن روشـنایی تصویـر را در ابعـادی بـه بزرگـی ۱۲۰ اینچ 
و رزولوشـن 1080p پروژکـت کنـد.روی بدنه دسـتگاه پورت های 
خروجـی و ورودی صـدا، HDMI و USB هـم قـرار گرفتـه اسـت. 

 شاد ی طباطبایی

موس های ارتقا یافته الجیتک
ماوس هــای MX Master و MX Anywhere الجیتک، در 
حــال حاضر جزو بهتریــن ماوس های موجــود در بازار برای 
فعالیت های حرفه ای به حســاب می آیند. حاال این کمپانی از 
مدل های ارتقایافته هر دو مدل مورد اشــاره رونمایی کرده که 
با نام های MX Master S2 و  MX Anywhere S2شناخته 
می شــوند. هر دو ماوس از ســخت افزار بهبودیافته نسبت به 
نســل قبلی بهره می برند. سنســور ماوس ها از ۱۰۰۰ نقطه 
بر اینچ بــه ۴۰۰۰ نقطه بر اینچ بهبود یافته و در نتیجه، تجربه 
ای ســریع تر و روان تر بــرای کاربر به ارمغان می آورد و عمر 
باتــری هم با افزایش تقریبًا دو برابــری، از ۴۰ روز به ۷۰ روز 
رسیده اســت. از منظر طراحی، مدل های S2 تفاوت فاحشی 
با مدل های پیشــین ندارند و همچنــان از همان زبان طراحی 
بهره می برند؛ هرچند که رنگ مشــکی و خاکســتری ماوس 
های جدید، مسلمًا از رنگ بندی عجیب مشکی و برنزی نسل 
 MX پیــش جذاب تر اســت. یکی از مهم تریــن وجوه تفاوت
 Master S2 و MX Anywhere S2، نرم افزاری جدید به نام

Logitech Flow اســت. اگرچه مدل های قبلی با فشار یک 

دکمه، میان چند کامپیوتر ســوییچ می کردند، اما Flow گام را 
فراتر برده و به شما اجازه می دهد ماوس را تا لبه کامپیوتر ببرید 
و نشانه گر به صورت خودکار در کامپیوتر دوم ظاهر می شود.

ایسوس از روتر جدید Blue Cave با طراحی 
مبتکرانه پرده برداشت

روترهای اینترنت عموماً طراحی چندان شگفت انگیزی ندارند و کمتر کسی پیدا می شود که 
  Blueبخواهد آنها را به عنوان دکور منزل مورد استفاده قرار دهد. اما حاال ایسوس با تولید
 AC2600 می خواهد چنین رویه ای را تغییر دهد.این روتر وای-فای دوگانه از نوعCave 

محسوب می شود، محصولی که شرکت سازنده با طراحی ابتکاری آن موفق شده آنتن 
ها را به بخش باالیی داخل بدنه انتقال دهد. مادربورد دستگاه هم که مبتنی بر فناوری 
اینتل عمل می کند هم در کف بدنه تعبیه شده و نحوه طراحی روتر فضای خالی مناسبی 
را بین این دو بخش ایجاد می کند.ایسوس می گوید روتر جدید بدون مشکل قادر است 
ویدیوهای 4K را اســتریم کند و فایل های حجیم را بدون تاخیر و کندی به اشــتراک 
گذارد. Blue Cave عالوه بر این به شکل پیش فرض از پلتفرم هوشمند IFTTT هم 
پشتیبانی می کند. روتر ایسوس به فناوری امنیتی AiProtection مجهز است که توسط 
Trend Micro توسعه یافته و ابزار شما را از دسترس هکر ها دور نگاه می دارد.این مودم 

ضمناً مثل محصوالت پیشرفته اخیر از جمله Google Wifi یک اپلیکیشن موبایل دارد که 
با استفاده از آن می توانید میزان مصرف داده رای روی تلفن هوشمند خود مشاهده کنید.


