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دوربین 360 درجه شیائومی
 5,7K دوربین 360 درجه که قادر است به صورت کروی و 360 درجه، با رزولوشنی معادل
به تصویربرداری بپردازد. در فیلم برداری با این رزولوشن فریم ریت ثبت تصاویر چیزی در 
حدود f/s 30 می باشد، به عالوه برای فیلم برداری با فریم ریت باالتر می توان رزولوشن 
فیلم برداری را به 4K کاهش داد. همچنین برای استریم کردن تصاویر به صورت زنده، 
 360 YI 2,5 را از این دوربین به گیرنده ارسال کرد.دوربینK می توان تصاویری با رزولوشن
VR تنها 170 گرم وزن دارد و می توان آن را از طریق اپلیکیشن موبایل به سادگی کنترل 
کرد. برای ثبت تصاویر VR این دوربین از یک جفت لنز 220 درجه و حسگر 12 مگاپیکسلی 
CMOS سونی با نام IMX377 بهره می برد که سایز هر یک معادل 2,3/1 اینچ است. 

واکمن جدید سونی
که  دستگاه  یک  انتظار  گذشته  مثل  البته  هست.  واکمن  برند  مالک  هم  هنوز  سونی 
نوار های کاست را اجرا کند نداشته باشید. واکمن های امروزی بسیار پیشرفته شده اند. 
مدل WS620 که به تازگی معرفی شد به شما اجازه می دهد حتی در حین ورزش کردن 
هم به موسیقی گوش دهید و نگران نفوذ آب و عرق به درون آن نباشید، چون قابلیت ضد 
آب دارد. دستگاه جدید Waterproof Sports Walkman Sony WS620 نام دارد که 
همه توصیفات را در اسم خود دارد. یک واکمن مخصوص برای ورزش که ضد آب هم 
است و در شرایط مخصوص مثل محیط استخر و یا زمانی که سیل از آسمان می بارد (مثل 
در  بر مقاومت  عالوه   WS620 واکمن های دارد.سری  کارایی  هم  تهران)  روز های  این 
برابر آب، ضد غبار نیز هستند.واکمن ها بسیار سبک و ارگونومیک طراحی شده اند تا حین 
ورزش و استفاده از آن، اصال احساس بدی نداشته باشید. دستگاه از طریق بلوتوث به تلفن 
همراه شما متصل می شود و می توانید هر آنچه دلتان می خواهد را گوش کنید.واکمن 
ورزشی ضد آب WS620 سونی در چهار رنگ سفید مایل به خاکستری، زرد لیمویی، آبی 

و مشکی ارائه می شود و در محدوده قیمت 141 الی 192 دالری قابل خریداری است.

Beoplay P2 اسپیکر حرکتی
 Beoplay» بلوتوث  اسپیکر های  تازگی  به  اوالفسن  بنگ اند  مشهور  کمپانی 
حذف  کنترلی  فیزیکی  دکمه های  محصول  این  در  است.  کرده  رونمایی  را   «P2

شده اند و تمام عملکرد ها توسط تپ کردن و ژست های حرکتی انجام می گردد. این 
است. صدا  خوش  و  کیفیت  با  بسیار  اما  جور  و  جمع  بلوتوث  اسپیکر  یک  محصول 
البته «Beoplay P2» یک دکمه جهت خاموش و روشن کردن دارد که در پشت 
طراحی  طوری  را  خود  جدید  محصول   «B&O Play» اما  شده،  جا سازی  دستگاه 
کرده که باقی کنترل ها از جمله اجرا و توقف موسیقی، افزایش یا کاهش حجم صدا 
یا تغییر ترک توسط تپ کردن روی دستگاه یا تکان دادن آن به شیوه های مختلف 
انجام گیرد. تمام ژست های حرکتی مورد اشاره توسط یک اپلیکیشن اختصاصی در 
نسخه  بلوتوث  طریق  Beoplay P2.از  است  تعریف  یا  تغییر  قابل  شما  موبایل 
را  موسیقی  پخش  ساعت   10 تا  نیز  آن  باتری  و  می شود  متصل  ابزار ها  دیگر  به   4,2
تضمین می نماید. عالوه بر این که می توان آن را از طریق درگاه USB-C شارژ کرد. 

البته زمان الزم برای شارژ کامل آن اعالم نشده است.

موس جدید ریزر
شرکت ریزر، به تازگی ماوس گیمینگ بی سیم جدیدی را با نام Lancehead معرفی 
کرده است که در کنار کارایی از دقت بسیار باالیی نیز برخوردار است. این ماوس جدید 
ارتباط بی سیم خود را با رایانه از طریق پهنای باند وسیع 2,4 گیگاهرتز انجام می دهد. 
این امر باعث شده است تا ماوس گیمینگ Lancehead بدون هیچگونه تاخیری عمل 
کند.شرکت ریزر نیز مدعی است موس Lancehead به لحاظ عملکرد و دقت نسبت به 
تمامی موس های گیمینگ وایرلس موجود در بازار یک سر و گردن باالتر است. ماوس 
جالب  است،  گرفته  بهره   DPI  1600 دقت  با  سنسور  یک  از   Lancehead وایرلس
است بدانید این سنسور قادر است 210 اینچ را در هر ثانیه ره گیری کند. دکمه های 
مکانیکی نیز در این ماوس برای دقت بیشتر به خدمت گرفته شده است. چند دکمه 
اضافی نیز در این ماوس وجود دارد که گیمر می تواند با توجه به نیازی که در بازی 
وجود دارد، حرکت های دلخواه را به این دکمه ها اختصاص دهد. از طرف دیگر ریزر در 
طراحی ماوس گیمینگ Lancehead گیمر های دست چپ را نیز مورد عنایت قرارداده 
است و این دسته از گیمر ها نیز با این ماوس مشکلی در حین بازی نخواهند داشت.

صفحه کلید مخصوص بازی
روز  هر  رقابت،  میدان  در  مختلف  شرکت های  افزار ها،  سخت  تولید  تنوع  میان  در 
محصولی جدید را به بازار عرضه می کنند.در این میان دسته بازی ها و گیمینگ کیبورد ها 
مورد استقبال بیشتری قرار می گیرد.کیبورد گیمینگ Viper V760 RGB محصولی 
از Patriot به تازگی معرفی شده است. این کیبورد گیمینگ از کلید های مکانیکی 
قهوه ای Kalih و نورپردازی RGB کامل بهره می برد.پتریوت تکیه گاه دست را به 
صورت جداشدنی طراحی کرده تا کیبورد مکانیکی وایپر وی760 عالوه بر بزرگ و سنگین 
بودن، تا حدی کوچک شود و حمل آن ساده تر باشد. این کیبورد نورپردازی رنگارنگ 
دارد و می توان طرح و رنگ نورپس زمینه را به روش نرم افزاری به دلخواه تغییر داد.

ساعت هوشمند ایسر
ایسـر یکی از کمپانی هایی اسـت که فعالیت نسـبتاً زیادی 
در حـوزه پوشـیدنی ها داشـته و اخیـراً از سـاعت هوشـمند 
پایـش  بـرای  دسـتبندی  نقـش  در  کـه  کـرده  رونمایـی 
 Leap ،سـالمتی هم ظاهر می شـود. این ساعت هوشـمند
Ware نـام گرفتـه و در ماه جوالی، با قیمـت 139 دالر در 

بـازار آمریـکای شـمالی عرضـه می شـود.به گفتـه ایسـر، 
چیـپ  و  مدیاتـک   MT2523 چیپسـت  بـه   Leap Ware

بیوسنسـوری بـرای پایـش فعالیت هـای فیزیکـی مجهـز 
شـده است.ساعت هوشـمند مورد اشـاره از نمایشگری 1,6 
اینچـی بـا پوشـش Corning Gorilla Glass SR+ بهـره 

می برد.همچنیـن کامـال ضـد آب می باشـد.
LED تعبیه شـده داخل دسـتگاه هم کارایی هـای مختلفی 

از خـود بـه جـای می گـذارد کـه مهم تریـن آن، نمایـش 
رنگ هـای مختلـف بـه هنـگام فشـار یـک دکمـه اسـت. 
دیوایس هـای  از  بسـیاری  ماننـد  هـم  سـاعت  بند هـای 
مشـابه قابـل تغییر بـوده و در دو رنگ سـرمه ای و قهوه ای 
کمرنـگ عرضـه می شوند.سنسـور های سـاعت هوشـمند 
ایسـر، بـا اپلیکیشـن Liquid Life ایـن کمپانـی تایوانـی 
اسـتقامت،  قلـب،  ضربـان  می تواننـد  و  دارنـد  سـازگاری 
سـطح اسـترس و دیگـر عالئـم حیاتـی را نشـان دهنـد. 
برخالف بسـیاری از رقبـا، Leap Wear وعـده عمر باتری 
سـه الی پنـج روزه را بـه مشـتریان می دهد و ضمنـاً امکان 
 iOS همگام سـازی آن بـا هـر دو سیسـتم عامل اندرویـد و

مهیا شـده اسـت.
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