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MySIGHT360 تصویربرداری با
بـرای  می توانـد  کـه  می دهـد  نشـان  را  درجـه  وایـد240  لنـز  بـا  دوربینـی  تصویـر 
کـه دوربیـن  کند.ایـن  ضبـط  مکانـی  هـر  در  را  پانورامـا  ویدئویـی  تصاویـر   شـما 

 Mysight360 نام دارد، بسیار پیشرفته بوده و در اندازه 3,3x1,2x0/9 با وزن 3,2 اونس، به 

صورت پوشـیدنی با قابلیت حمل بسـیار آسان طراحی وعرضه شـده است.امکان اتصال 
این محصول به کوله پشـتی، دسـته دوچرخه، کاپشـن و...وجود دارد واز این رو به راحتی 
قابل اسـتفاده اسـت.این محصول مجهزبه یک عدد لنـز fisheye، 240 درجه اسـت که 
زاویـه دیـد انسـان بـا زاویـه 45 درجـه را شبیه سـازی می کند.ضبط ویدئویی با سـرعت 
4k وعکس هایـی بـا رزولوشـن 4320x2160از دیگـر ویزگی هـای ایـن دوربین اسـت.
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موگینو، بهترین لیوان هوشمند دنیا
لیوان هوشمند موگینو نوشیدنی های سرد و گرم را در هر دمایی که دوست دارید برای 
زمان طوالنی ثابت نگه می دارد و نه تنها خودش را شارژ می کند بلکه می توانید از آن 
است.  دوجداره  ماگ  یک  کنید.موگینو  استفاده  الکترونیکی  وسایل  کردن  شارژ  برای 
دیواره داخلی این لیوان از جنس استیل ضدخش است که تنها وجه مشترک موگینو 
با لیوان های دیگر است. دیواره خارجی آن از جنس یک نوع خاص از آلیاژ آلومینیوم 
داخلی  دیواره  دو  می کند.بین  جلوگیری  گرما  اتالف  از  توجهی  قابل  طرز  به  که  است 
و خارجی موگینو، در نقاط مشخصی، از ماژول های ترموالکتریک استفاده شده است.
قسمت زیرین موگینو سنسور های حرارتی بسیار قوی، باتری قابل شارژ، کنترل شارژ 
باتری و چند ویژگی دیگر را در خود جای داده است.پس از پر کردن موگینو با نوشیدنی 
داغ، سنسور های لیوان بالفاصله دمای نوشیدنی را اندازه می گیرد و متناسب با سلیقه 
فرد دمای آن را تنظیم می کند. اگر دمای نوشیدنی خیلی باال باشد، موگینو از این دما 
استفاده می کند و برخالف لیوان های دیگر که با استفاده از آن ها گرمای نوشیدنی به 

هدر می رود، موگینو گرما را به الکتریسیته تبدیل و آن را در باتری خود ذخیره می کند. 

یک تجربه سرگرم کننده رنگارنگ خمیده
مانیتـور خمیـده کوانتـوم دات سامسـونگ به نـام CH711 بـرای گیمر هایـی طراحی 
شـده اسـت کـه قصد لـذت هـر چـه بیشـتر از بازی هایشـان را دارنـد. عـالوه بر این، 
اگـر شـما یـک کاربـر حرفه ای هسـتید، ایـن نمایشـگر مختص خـود شماسـت. این 
مانیتـور در مدل هـای 27 و 31,5 اینچی در اوایل سـال 2017 میـالدی عرضه خواهد 
شـد. مانیتـور CH711 ارائه کننـده تصویـری زنده، تصاویری بسـیار بـا کیفیت، صرف 
نظـر از نـوع محتـوا بـرای لـذت بردن اسـت. ایـن مانیتـور مجهز بـه انحنایـی با قطر 
خمیدگـی 1.800R و یـک زاویـه دیـد بسـیار وسـیع 178 درجـه ای اسـت کـه باعث 
می شـود محتـوای در حـال نمایـش، زاویه دید بسـیار خوبـی را در هر جای اتـاق پیدا 
کنـد. طراحـی ارگونومیـک این مانیتـور همچنین تماشـاگران را قـادر می سـازد تا در 
هـر دو حالـت افقـی یا عمـودی، هرگونـه که بهتـر می توانند محتـوا را مشـاهده کنند 
از آن اسـتفاده کننـد. زمانی که پشـتیبانی از رنگ هـای sRGB نزدیک بـه 125 درصد 
 CH711،نیـز آمـاده ارائه محتوا باشـد، مانیتور WQHD 1440×2,560 باشـد و وضـوح
اسـتاندارد جدیـدی را برای نمایش جزئیات رنـگ در هر فاصله ای بـه ارمغان می آورد.

Auraقاب هوشمند
در  موجود  تصاویر  بهترین  که  شده  ساخته  هدف  این  با   Aura دیجیتالی عکس  قاب 
اپلیکیشن  بگذارد.  نمایش  به  خودش،  دخالت  به  نیاز  بدون  را  کاربر  هوشمند  گوشی 
مخصوص این قاب عکس دیجیتالی، در شروع کار تصاویر اشخاصی در زندگی شما که 
بیشترین عکس را از آن ها در گوشی خود دارید، به نمایش می گذارد. البته این اپلیکیشن 
به صورت هوشمند عمل کرده و با عدم نمایش تصاویر تار، با کنتراست پایین، تکراری 
و بی کیفیت، بهترین عکس هایی را که در گوشی یا تبلت هوشمندتان وجود دارد، جهت 
نمایش انتخاب می کند.قاب عکس دیجیتالی Aura امکان پشتیبانی از چند کاربر را 
دارد و این یعنی این که تمام افراد خانواده با گوشی های هوشمند مختلف، می توانند 
تصاویرشان را به این قاب عکس هوشمند ارسال کنند. البته برای این کار، کاربر اصلی 
باید با استفاده از اپلیکیشن Aura، بقیه اعضای خانواده یا دوستان را دعوت نماید.تصاویر 
انتخاب شده توسط کاربران مختلف، بر روی یک فضای ابری نامحدود که Aura در 
اختیار کاربر اصلی گذاشته، آپلود می شود. از این به بعد، این افراد می توانند با قاب عکس 

دیجیتالی Aura که به شبکه Wi-Fi متصل شده، ارتباط برقرار نمایند. 

اسپیکر معلق ال جی
شـرکت ال جـی نیـز یـک پیـش نمایـش کوچکیـاز اسـپیکر قابـل حمل خـود یعنی 
Levitating مدل PJ9 را در نمایشـگاه CES 2017 به طور کامل معرفی کرد. همانطور 

که در تصویر مشـاهده می کنید این اسـپیکر به صورت معلق در هوا اسـت. بنا به گفته 
شـرکت ال جی کیفیت پخش بسـیار بـاالی این اسـپیکر در کنار طراحـی خیره کننده 
آن مطمئنـاً می توانـد نظر خیلی از کاربـران را به خود جلب کند. PJ9 یک اسـپیکر قابل 
حمل اسـت که زمانی که شـما آن را در پایه استند شـارژ و همچنین ساب ووفر مجزای 
آن قـرار می دهیـد بـه صورت معلق در هوا می ماند. این اسـپیکر قابلیـت پخش صدا به 
صورت 360 درجه ای را دارد و ایده طراحی آن از تیغه های توربین الهام گرفته شده است. 

صفحه کلیدی که کار های شما را هوشمند می کند
دستگاهی که به شما معرفی خواهیم کرد Das Keyboard 5Q نام دارد و در اصل نوعی کیبورد ماشینی متصل به کالود با API RGB متن باز 
را  اطالعات  بود  خواهید  قادر  دهید  تغییر  اینترنت  طریق  از  را  کلید ها  از  هرکدام  رنگ  می توانید  بر این که  عالوه  قابلیت ها،  این  لطف  است.به 
خصوص  در  مهم  ارقام  و  آمار  که  کنید  برنامه ریزی  طوری  را  عددی  کلید های  می توانید  نمونه،  نمایید.برای  استریم  خود  کیبورد  به  مستقیما 
میزان بهره وری رایانه تان را در قالب یک نمودار میله ای برایتان نمایش دهند یا رنگ خاصی را به برخی از دکمه ها تخصیص دهید تا مشخص 
می برد  بهره   Omron شرکت  توسط  شده  طراحی  ویژه  سوئیچ های  خیر5Q.از  یا  شده  گذاشته  سر  پشت  بودید  منتظرش  که  تستی  گردد 
را  شده  یاد  سوئیچ های  از  عدد   104 تا  کیبورد ها  این  از  کدام  هر  هستند.  فشردن  قابل  هم  مرتبه  میلیون  صد  تا  و  دارند  نام   Gamma Zulu که
روی خود دارند. در زیر هرکدام از این دکمه ها یک پایپ یا لوله LED قرار دارد که نور های ایجاد شده توسط آن ها چندین برابر انواع موجود در 
کنند. جلب  خود  به  را  شما  توجه  حسابی  می توانند  و  بوده  مختلف  رنگ های  از  مملو  کیبورد ها  این  خالصه،  طور  به  می کنند.  تولید  نور   شاد ی طباطباییبازار 


