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پتوی هوشمند

شــرکت »SmartDuvet« محصول تازه ای را معرفی کرده است که می تواند به 
خواب هرچه آسوده تر افراد کمک کند.گفتنی است محصول جدید کمپانی مذکور که 
»Breeze« نام گرفته می تواند دمای قسمت های مختلف تخت خواب را مطابق 
با ســلیقه کاربر تنظیم کند.به عقیده شرکت سازنده استفاده از محصول تازه آنها به 
صرفه جویی هرچه بیشتر در مصرف انرژی کمک می کند چرا که دیگر نیاز نیست 
برای داشــتن خوابی آسوده، هوای کل خانه را به درجه حرارت دلخواه رساند.گفتنی 
است »Breeze« هم مانند نسل گذشته پتوهای هوشمند کمپانی از الیه ای قابل 
بســط تشکیل شده که بین پتو و روکش آن قرار می گیرد. عالوه بر آن دستگاهی 
هم در زیر تخت جهت دمیدن هوا درون این الیه قرار می گیرد که در نســل جدید 
می تواند هم هوای گرم و هم هوای سرد را به درون پتو هدایت کند.از این رو کاربران 
می توانند با استفاده از اپلیکیشــن اختصاصی »SmartDuvet«، دمای دو سوی 
تخت را بسته به طبع خود تنظیم کرده و زمانی را هم برای مرتب شدن خودکار پتو 
لحاظ کنند. ناگفته نماند »Breeze« هم اکنون با قیمت 199 دالر روی وبســایت 

جمع سپاری Indiegogo قرار گرفته است.

اسپیکر جدید کمپانی پایونیر

پایونیر به سبب تولید محصوالت صوتی و تصویری با کیفیت به یک برند شناخته شده در 
جهان تبدیل شده است. حال کمپانی مذکور اسپیکر Play & Plug با پورت الیتینگ 
معرفی کرده که تمرکز آن روی مکالمات کنفرانســی بــوده و می توان با آن از پخش 
موســیقی هم لذت برد.محصول مورد اشاره که »Rayz Rally« نام دارد دارای باتری 
داخلی نبوده و می بایست آن را از طریق پورت الیتینگ به آیفون یا آیپاد خود متصل کنید. 
باید گفت اسپیکر مذکور دارای یک درگاه الیتینگ هم بوده و از این رو به هنگام استفاده 
از آن، می توانید همزمان دستگاه خود را هم شارژ کنید.پایونیر در مورد محصول تازه خود 
مدعی شده که »Rayz Rally« به منظور برقراری مکالمات با کیفیت و شفافیت باال 
بهینه شده و به عالوه این اسپیکر می تواند تشخیص دهد که گجت شما در حال پخش 
موسیقی بوده و از این رو میزان حجم صدا را به صورت خودکار تنظیم می کند.از دیگر 
قابلیت های »Rayz Rally« می توان به بهره مندی از یک دکمه اختصاصی اشــاره 
کرد که می توان از آن برای قطع و وصل کرن میکروفن در حین مکالمه و یا پخش و 
توقف موسیقی استفاده کرد»Rayz Rally«. در سه رنگ مشکی، خاکستری و سفید و 

با قیمت 99/95 دالر از طریق وبسایت اپل قابل خریداری خواهد بود.

مچ بند هوشمندی که شما را در برابر آفتاب سوختگی محافظت می کند

ســوختگی پوست زیر نور شدید آفتاب خود معضل بسیار بزرگی است اما خطر ابتال 
به ســرطان پوست مسئله ایست که نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. حال 
کمپانی »Netatmo« که اخیراً موفق شــده با به کارگیری سنســورهای هوشمند 
در محصوالتی با طراحی های جذاب، شــهرتی برای خود دست و پا کند از مچ بند 

تازه ای رونمایی کرده که از کاربر در برابر نور خورشید محافظت می کند.
مچ بند هوشمند مورد اشاره که کمپانی سازنده نام »June« را برای آن در نظر گرفته 
Harry Win�« و »Louis Vuitton »با همکاری شرکت های معتبر حوزه مد نظیر 
ston« توســعه یافته است.این مچ بند تشعشعات خورشید را اندازه گیری می کند.

گفتنی است »June« دارای حسگری شبیه به الماس بوده که می تواند میزان قرار 
گرفتن شما در معرض تشعشعات خورشید را اندازه گیری کند. با وجود آنکه محصول 
 iOS مورد بحث دارای نمایشگری مجزا نیست اما همگام سازی آن با یک اپلیکیشن
می تواند به کاربر اطالع دهد که چه میزان نور خورشید به پوست او تابیده شده است. 
همچنین نرم افزار مذکور کاربر را آگاه می کند که از چه کرم ضد آفتابی و با کدام درجه 
SPF اســتفاده کند و آیا نیازی به پوشیدن عینک آفتابی یا کاله خواهد بود یا خیر.

ARMANI نخستین ساعت هوشمند کمپانی

Emporio Armani تازه ترین کمپانی حوزه مد است که قصد دارد شانس 

خود را با محصوالت مبتنی بر Android Wear بیازماید. شرکت مذکور 
به تازگی نخســتین مجموعه از ســاعت های هوشمند مجهز به نمایشگر 
لمسی خود را معرفی کرده که قرار است در فصل سوم سال جاری میالدی 
روانه بازار شوند. همچنین باید اشاره کرد که Emporio Armani هشت 
بند قابل تعویض مختلف را هم به همراه خود ســاعت در دســترس عالقه 
مندان قرار می دهد. این محصوالت به غیر از موارد ذکر شده شبیه به یک 
ســاعت هوشمند عادی مجهز به  Android Wear 2هستند که فعالیت 
کاربر را پایش کرده و اعالنیه های تلفن همراه را به کاربر اطالع می دهد.

ZTE موبایل هوشمند شرکت

Small Fresh 5 امروز از موبایل هوشمند جدیدی به نام ZTE کمپانی 
رونمایی کرده که در چهار رنگ و به همراه دوربین دوگانه به دســت 
مشتریان خواهد رسید. این دســتگاه به اسنپدراگون 425 کوالکام با 
پردازنده چهار هســته ای مجهز شده و نمایشــگر IPS و 5 اینچی 
آن، رزولوشن 720x1080 را به نمایش در می آورد.گذشته از اسکنر 
اثر انگشــت که به پشت دستگاه انتقال یافته، در این بخش شاهد دو 
دوربین با یک فالش میان شان نیز هستیم. دوربین اصلی، سنسوری 
13 مگاپیکسلی دارد و دوربین ثانویه 2 مگاپیکسلی، اطالعات عمق 
را دریافــت می کند تا قادر به ثبت تصاویری با افکت بوکه باشــید. 

 شاد ی طباطبایی

ابزاری هوشمند برای کنفرانس های ویدئویی
شــرکت Owl Labs، به تازگی از محصول جدیدی به نام »Meeting Owl« برای 
نشســت های کاری و گفتگوهــای ویدئویی رونمایی کرده  اســت.  برخالف دیگر 
دوربین هــای 360 درجه و دیگر ابزارهایی که برای ثبت ویدئوهای واقعیت مجازی به 
کار مــی روند، Meeting Owl روی میز کنفرانس قرار گرفته و تمام حاضرین را زیر 
نظر دارد. این دســتگاه با ارتفاع حدود 30 ســانتیمتر و وزن 1/1 کیلوگرم، به چیپست 
اســنپدراگون 410، دوربین اچ دی 720p با لنز فیش آی، میکروفن 8 تایی، و اسپیکر 
داخلی مجهز شده که می تواند به صورت خودکار روی چهره افراد فوکوس نماید.این 
اسپیکر با اکثر اپلیکیشن های تله کنفرانس مانند اسکایپ، هنگ اوتز و زوم سازگاری 
 Meeting به کامپیوتر متصل می گردد. هدف از ساخت USB داشته و از طریق کابل
Owl طبیعی تر جلوه دادن جلســات اینترنتی اســت تا دیگر نیازی نباشد که یک نفر 

به صورت دســتی دوربین را به سمت فرد در حال گفتگو بگیرد.این دوربین یک نمای 
360 درجه پانورامیک از تمام افراد حاضر در جلسه را به صورت نواری در باالی صفحه 
 نشان می دهد و سپس هرگاه فردی اقدام به صحبت کند، روی چهره او زوم می نماید.

Meeting Owl به صورت خودکار با اضافه شدن هر فرد به گفتگو، پنجره ای ویژه ای 

را به او اختصاص داده و چهره اش را به صورت بزرگ نمایش می دهد.


