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موس پد Gpowerplay با قابلیت شارژ ماوس

کمپانی الجیتک ماوس پد تازه ای را معرفی کرده که می تواند نگرانی کاربران بابت 
اتمام باتری ماوس ها را به دست فراموشی بسپارد.الجیتک که یکی از شرکت های 
»G Powerplay« مطرح تولید کننده لوازم جانبی در دنیاست، اخیراً از ماوس پدی با نام 
رونمایی کرده که قادر اســت از تمام ســطح خود برای شــارژ بیسیم ماوس شما 
کمک بگیرد. همچنین کمپانی ســازنده مدعی شــده که توســعه فنــاوری مورد 
 اســتفاده در ســاخت این محصول حدوداً چهار ســال زمان برده اســت.ماوس پد

»G Powerplay« از تمام ســطح ۸۸۰ سانتی متر مربعی خود برای شارژ ماوس 
بهره می برد.الزم به ذکر اســت گجت مذکور از اواســط مرداد ماه و با قیمتی ۹۹ 
 دالری راهی بازار خواهد شد و می بایست تا آن زمان منتظر ماند و دید که آیا کارکرد
»G Powerplay« مطابق با ادعای شرکت سازنده خواهد بود یا خیر.همچنین باید 
گفت که الجیتک نخستین ماوس های سازگار با ماوس پد تازه اش را معرفی کرده 
اســت. این محصوالت که از سنسور اپتیکال »PMW3366« بهره می برند از ماه 
جاری میالدی به ترتیب با قیمت های ۱۴۹/۹۹ و ۹۹/۹۹ دالری راهی بازار می شوند.

با Eero همه نقاط کور داخل خانه را از بین ببرید

دستگاه Eero نسل دوم فقط از نظر شکل ظاهری مشابه مدل اصلی است ولی از 
نظر مشخصات تفاوت های زیادی دارد: پشتیبانی از سه باند که باعث افزایش وسعت 
تحت پوشش می شود. مدیرعامل Eero می گوید ظرفیت پهنای باند محصول جدید 
دو برابر شده اســت. از طرف دیگر برد آن هم دو برابر شده است. عالوه بر این ها، 
اســتفاده از سیســتم جدید حرارتی، معماری مکانیکی جدید و آرایش جدید آنتن ها 
باعث شده تا Eero نســل دوم یک محصول کامال متفاوت باشد. از یک کانکتور 
USB�C برای دیتا و برق دهی استفاده شده و دو پورت شبکه روی آن طراحی شده 

اســت دســتگاه جدید Eero به صورت باندل با Thread که سازگار با رادیو است 
عرضه می شوند. Thread یک استاندارد نوظهور کم مصرف برای اتصال و ارتباط 
به منظور استفاده در اینترنت اشیاء است. پروتکل Thread برای دستگاه هایی مانند 
چراغ ها، دستگیره های در و قفل هایی که همگی هوشمند هستند فوق العاده کاربردی 
اســت. از آن جایی که Thread هم از شــبکه مش برای اتصال به محصوالتش 

استفاده می کند، یک پارچه سازی آن با Eero کامال منطقی به نظر می رسد.

چرخی برای شارژ

در میان انواع پاور بانک های متعددی که در مدل ها و طرح های مختلف 
به بازار عرضه می شود.نمونه فوق یکی از منحصر به فردترین آنهاست.

این محصول با ظاهری کامال ویژه وخاص توجه بسیاری از عالقه مندان 
  Optimus.به گجت های منحصر به فرد را به خود جلب کرده اســت
 95x95x43 نام این تایر شارژر بسیار بامزه است که در اندازهPrime 

میلیمتر طراحی و ساخته شده است.اندازه کوچک این چرخ باعث می شود  
کاربر به راحتی بتواند آن را به هر کجا حمل کند واز آن اســتفاده نماید. 
این محصول دارای ذخیره انرژی 10000mAh است و با سرعت بسیار 
باالیی می تواند انواع تبلت، گوشی هوشمند  و ...را برای شما شارژ کند.

کیبوردی که شما را از حفظ رمز عبور بی نیاز می کند

 مایکروسافت از تجهیزات جانبی تازه ای برای خانواده سرفس رونمایی 
کرده که یا به صورت مســتقل کار می کنند یا با مدل های مشخصی 
سازگاری دارند. سخت افزار تازه مایکروسافت، کیبوردی بلوتوث است 
که با هر دســتگاهی ســازگاری دارد و صرفاً به دستگاه های سرفس 
محدود نشــده اســت.  Modern Keyboardمایکروسافت، ویژگی 
منحصر به فردی دارد که آن را از سایر تجهیزات مشابه می کند و این 
 Windows قابلیت چیزی نیست جز پشتیبانی از اسکن اثر انگشت که با
Hello سازگاری دارد. بنابراین بدون نیاز به حفظ رمز عبورتان، می توانید 

از اثر انگشت برای ورود به حساب کاربری خود در ویندوز استفاده نمایید. 

شادیطباطبایی

دوربین امنیتی جدید الجیتک
الجیتک امروز از ســری تازه دوربین هــای امنیتی خود با نام 
»Circle 2« رونمایــی کرده که با هــدف نصب در هر مکان 
دلخواه توســعه یافته اســت.دوربین مذکور که به یک لنز فوق 
عریض ۱۸۰ درجه ای مجهز اســت، دارای کانکتور هوشــمند 
بوده و می تواند در داخل یا خارج از خانه نصب شده و تصاویری 
با کیفیت 1080p را ضبــط کند. همچنین باید عنوان کرد که 
»Circle 2« در دو مدل ســیم دار و بی ســیم عرضه خواهد 
شد.شــاید جالب توجه تریــن ویژگــی »Circle 2« را بتوان 
پشتیبانی آن از پلتفرم های خانه هوشمند آمازون و اپل دانست. 
 HomeKit در حالی که محصول مورد بحث در ابتدای عرضه با
اپل سازگار نخواهد بود اما پشــتیبانی از الکسا به کاربران این 
امــکان را خواهد داد تا از طریق دســتورات صوتی تنظیمات و 
وضعیت ضبط دوربین را کنترل کنند.کاربر قادر خواهد بود تا با 
استفاده از اپلیکیشن »Logi Circle« به صورت زنده بر منطقه 
تحت پوشــش دوربین های امنیتی مذکــور نظارت کرده و یا 

از حرکت های تشخیص داده شده توسط دوربین مطلع شود.
»Circle 2« از ویژگی هایی نظیر دید در شــب، فضای ابری 
رمزنگاری شــده و پشتیبانی گیری آنالین و نگهداری به مدت 
۲۴ ساعت برخوردار اســت. گفتنی است الجیتک قیمت های 
۱۸۰ و ۲۰۰ دالری را به ترتیب برای مدل ســیم دار و بی سیم 

در نظر گرفته است.

هارد دیسک هشت ترابایتی

بازی های اکس باکس وان معمواًل فضای بســیار زیادی از حافظه داخلی کنســول را 
اشغال می کنند و از همین رو کاربران را با کمبود فضای خالی مواجه می کنند. از همین 
رو کمپانی سیگیت تصمیم گرفته تا پس از عرضه دو هارد دیسک دو و چهار ترابایتی، 
هم اکنون هابی با ظرفیت هشــت ترابایت را برای گیمرها راهی بازار کند.هارد دیسک 
اکســترنال مذکور که برچســب قیمتی معادل با ۲۰۰ دالر خواهد داشت، در ماه جاری 
میالدی عرضه می شود و فضایی هشت ترابایتی را عالوه بر هارد دیسک داخلی اکس 
 USB باکس وان، در اختیار کاربران قرار می دهد.گفتنی است هاب مذکور از طریق پورت
3.1 به کنسول شما متصل شده و بی درنگ توسط اکس باکس وان شناسایی می شود و 

فضای مذکور را برای دانلود و نگهداری صدها عنوان بازی در اختیارتان قرار می دهد.این 
هاب ۲۰۰ دالری عالوه بر فضای ذخیره سازی هشت ترابایتی، دو پورت USB 3.1 را 
هم در اختیار کاربر قرار می دهدالزم به ذکر است کمپانی سازنده هنوز اطالعات سخت 
افزاری محصول مورد اشاره از جمله سرعت خواندن و نوشتن را منتشر نکرده و تنها به 
بیان ابعاد ۱۱/۸ در ۴/۱ در ۱۹/۸ سانتی متری و وزن ۸۹۰ گرمی آن بسنده کرده است.


