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دوربین واقعیت مجازی نوبیا
 NeoAir VR Camera شرکت چینی نوبیا از یک دوربین واقعیت مجازی جدید به نام
پرده برداشته شد. دوربینی ارزان قیمت در مقایسه با نمونه های مشابه موجود در بازار 
که تنها 101 دالر قیمت دارد و قادر است از طریق درگاه USB نوع C با اتصال به 
گوشی کاربر، تصاویر و ویدئو های 360 درجه کم نظیری را ثبت کند.به گفته نوبیا، 
در این دوربین از دو لنز Fisheye (چشم ماهی) با دیافراگم f/2,4 استفاده شده که 
هر کدام می توانند تا زاویه 210 درجه ای را پوشش دهند. عالقه مندان می توانند با 
استفاده از این دوربین به صورت همزمان، تصاویر 360 درجه ای با رزولوشن 3008 در 

1504 و ویدئو هایی با رزولوشن 2560 در 1280 را ثبت و ضبط کنند.

Sunrise بالش هوشمند
قرار است این هفته یک پروژه عجیب و جالب دیگر به کیک استارتر راه پیدا کند وارد 
مرحله تولید انبوه شود و به نیاز نهفته ای که هیچ کدام از ما تا به امروز از آن خبر نداشتیم 
نوار های  خود  سمت  دو  هر  در   Sunrise Smart Pillow هوشمند بدهد.بالش  پاسخ 
نوری دارد که بسته به حالت برنامه ریزی شده، رنگ های مختلفی تولید می کنند.گفتنی 
است بسته به زمانی که به بالش می دهید، نور ها نیز تغییر می کنند و شما را از خواب 
بیدار می کنند. رویه بیدار شدن به این صورت است که نوار های کناری، چند دقیقه قبل 
از بیدار شدن روشن می شوند. ابتدا یک نور قرمز تیره و رفته رفته کمرنگ تر می شود تا 
به نوری روشن و سفید رنگ برسد تا در واقع طلوع آفتاب را پیاده سازی کند.همچنین 
طبق اطالعات بیان شده، افراد می توانند نور های بالش را به صورت دستی نیز روشن 
 Sunrise کرده تا از آن ها برای مطالعه هم بهره ببرند. عالوه بر آن از امکانات دیگر بالش
Smart Pillow می توان به وجود اسپیکر هایی درون آن اشاره کرد که از طریق بلوتوث 

به گجت شما متصل شده و می توان از این طریق، موسیقی یا آوا هایی آرامش بخش را 
پخش کرد که به خوابی آسوده تر کمک می کند.قیمت آن 199 دالر است.

ساعت هوشمند پوالر
شرکت شناخته شده پوالر ساعت مچی برای دویدن و محصوالت دیگر خود که مرتبط با 
ورزش هستند را رونمایی نمود. این ساعت جانشینی برای M400 است، از جمله امکانات 
این ساعت مسیر قدم زدن، مسافت، کالری سوزانده شده و میزان خواب، ضربان قلب 
و همچنین اطالعیه های گوشی هوشمند شما را نمایش می دهد. این گوشی مجهز به 
تکنولوژی اختصاصی ضربان قلب پوالر و پشتیبانی از فناوری های پیشرفته و همچنین 
مربی هوشمند پوالر می باشد.این ساعت هوشمند در رنگ های خاکستری تیره، سفید، 
نارنجی در اردیبهشت ماه با قیمت 229 دالر به فروش خواهد رسید. مشخصات ساعت 
هوشمند M430 عبارت است از، صفحه نمایش سیاه و سفید، 128×128 پیکسل، حافظه 
فلش 8 مگابایت، سیستم جی پی اس یکپارچه با تکنولوژی ماهواره ای پیش بینی کننده، 
سنسور فعالیت، پیمایش هر دور به صورت خودکار و دستی، هشدار لرزش، ضد آب (مناسب 
بر مچ  مبتنی  قلب  ضربان  سنجش  گرم،  وزن 51  و  میلی متر  ضخامت 12  شنا)،  برای 
دست، اعالم های هوشمند.باتری 240 میلی آمپر ساعتی تا 8 ساعت تمرین با جی پی 
اس و ضربان قلب دوام می آورد، 20 روز هم در حالت آماده به کار این ساعت فعال است.

NUBIA Z17 مینی گوشی هوشمند
رونمایی  خود  جدید  فون  اسمارت  از  و  است  کرده  عمل  خود  وعده  به  چینی  کمپانی 
به عمل آورده است. این دستگاه از یک دوربین دوگانه با رزولوشن 13 مگاپیکسلی 
(یک دوربین تک رنگ و دیگری (RGB به همراه OIS بهره می برد. دوربین جلو 16 
مگاپیکسلی با دیافراگم F/2,0 و میدان دید 80 درجه ای است. برای این تلفن هوشمند، 
با   LTPS نوع از  و  پیکسلی   1920 در   1080 رزولوشن  با  اینچی   5/2 نمایش  صفحه 
در  رم  و  پردازنده  نوع  دو  با  مینی   17 زد  نوبیا  است.  شده  طراحی   1:1500 کنتراست 
دسترس است که هر دو مدل از یک حافظه ذخیره سازی داخلی 64 گیگابایتی قابل 
شامل  اسالت  این  شده اند.  بهره مند   microSD حافظه کارت  اسالت  طریق  از  ارتقا 
دیوایس  این  است.   microSD حافظه کارت  و  نانو)  و  (میکرو  کارت  سیم  دو  سینی 
هوشمند با پلتفرم اندروید 6/0 مارشمالو راه اندازی می شود و برای انرژی راه اندازی آن 
 ZTE Nubia یک باتری 2950 میلی آمپری طراحی کرده است.موبایل هوشمند ZTE

mini Z17 در رنگ های مشکی، طالیی و قرمز و با قیمت های 247 دالر برای مدل 4 
گیگابایتی و قیمت 290 دالر برای نسخه 6 گیگابایتی قابل خرید است.

جدیدترین دوربین کانن
جدیدترین محصول کانن، دوربینی کامپکت و به اصطالح «Point-and-Shoot» به 
نام HS PowerShot SX730 است که به سنسور 20/3 مگاپیکسلی CMOS، آخرین 
پردازنده Digic 6، لنز زوم 40 برابر و نمایشگر 3 اینچی برای ثبت تصاویر با کیفیت سلفی 
 PowerShot مجهز شده است.ثبت تصاویر سلفی، یکی از اصلی ترین ویژگی های
HS SX730 به شمار می رود و کانن حالت هایی مانند «Skin» و «Self-Portrait» را 
به آن اضافه کرده که می تواند به ثبت تصاویر با کیفیت تر کمک کند.درست مانند سایر 
دوربین های دیجیتال امروزی، مدل بهبود یافته SX720 از بلوتوث، NFC و وای فای 
نیز بهره برده و امکان کنترل یا به اشتراك گذاری تصاویر را از راه دور فراهم می آورد.

Duo آینه هوشمند
بـه نظـر می رسـد باید دهـه آینـده را دهه دسـتیار های صوتی هوشـمند دانسـت، چرا کـه این روز ها شـاهد 
حضـور ایـن نـوع از هـوش مصنوعـی در گجت های متعـدد و متنوعی هسـتیم. آینـه هوشـمند Duo را باید 
جدیدتریـن نمونـه ایـن گجت ها به شـمار آورد.آینـه 27 اینچی Duo که توسـط دو مهنـدس خالق طراحی 
شـده، قـرار اسـت در اواخـر سـال جـاری میـالدی روانه بـازار شود.سـطح ایـن آینـه از پنج لمـس همزمان 
پشـتیبانی می کنـد و دسـتیار هوشـمند آن توانایـی تشـخیص زبـان طبیعـی انسـان بـرای دریافـت فرامین 
صوتـی را داراسـت. عـالوه بر ایـن، سـازندگان بـرای آینـه خـود یـک فروشـگاه نـرم افـزاری اختصاصی و 
مجموعـه ای از اپلیکیشـن های مفیـد را نیـز تـدارك دیده اند.هـوش مصنوعـی آینـه Duo کـه آلبـرت نـام 

دارد می توانـد از روی صـدا و چهـره، کاربـر خـود را شناسـایی کنـد و صدای پاسـخگویی خود را متناسـب با 
جنسـیت او تغییـر دهد.ویژگی جالـب آینه هوشـمند Duo امکان مدیریـت ابزار های هوشـمند خانگی چون 
سیسـتم گرمایـش، نـور و در بازکـن هوشـمند از طریق آن اسـت. شـما می توانید دمـای محیـط را از طریق 
فرمـان صوتـی یـا به صورت دسـتی تغییـر دهید، یا ایـن که تصویر فـرد پشـت درب منزل خود را مشـاهده 

نماییـد. امـکان پیش خریـد آینه هوشـمند Duo بـا قیمـت 399 دالر امکان پذیر اسـت.
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