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Yüzerken vücudunuzu
akıllı telefonunuza
kaydedin!
Spor aktiviteleri sırasında doğrudan akıllı telefonların kullanımı ile birlikte kişiler
kalp atış hızlarını, kat ettikleri mesafeleri kaydetme fırsatına sahip olabiliyorlar.
Bu konuda özel cihazların üretimini de yapmakta olan Garmin, pek çok sporcu
tarafından takip edilen bir firma. Garmin son olarak yüzme sporu ile ilgilenen
sporcular için de benzer bir ürün geliştirdi. Bu ürün sayesinde yüzerken tüm
vücut verilerinin kaydedilmesi sağlanabiliyor. Yüzmeyi tamamladığınızda
internete bağlanan bu yeni erişim sağlanınca akıllı saat uygulamasına otomatik
olarak aktarılan verilerin kişiler tarafından okunması da mümkün olabiliyor.

Yıkama ve kurutma makinelerini
telefonunuzla yönetin!
Yıkama ve kurutma özelliklerini bir arada barındıran makinelere olan
ilginin çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği günümüzde bu alanda
akıllı yenilikler de geliyor. Whirlpool tarafından geliştirilmiş olan Whirlpool
Combo, tamamen akıllı telefonlar ile entegre çalışabiliyor. Yıkamanın
bitmesinin ardından hiçbir komut almadan doğrudan kurutma işlemine
geçebilen bu üründe kişiler cihazları telefonlarında yer alan bir mobil
uygulama ile kontrol edebiliyor. Uygulama aynı zamanda deterjanın bitmesi
gibi durumlarda da kullanıcıların uyarılmasını sağlıyor.

Gerçek zamanlı
çeviri deneyimi
Dünyanın daha küresel bir yer haline gelmesi ile
birlikte en fazla ihtiyaç duyulan özelliklerden biride
dijital çevirmenler. Yeni geliştirilen İli Translator, bu
işe kökten çözüm getiriyor. Aldığı seslerdeki dilleri
otomatik olarak algılayan İli, hangi dilden hangi dile
çevir yapması gerektiğine anında karar verecek. Şu an
sadece Çince ve Japonca arasında çeviri yapabilen İli,
diğer diller için de geliştiriliyor.
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İçini gösteren buzdolabı
LG tarafından geliştirilen yeni buzdolabı,
üzerinde bulunan 29 inç bir ekran ile
dikkati çekiyor. Bu ekran sayesinde
kişilerin internet bağlantılarını
kullanarak pek çok işlemi yapması
mümkün olabiliyor. Amazon Alexa
yapay zekasının üzerinde kullanıldığı
bu buzdolabı kişilerin sesli komutlarını
da algılayıp buna uygun işlemleri
yerine getirebiliyor. Özellikle Amazon
Fresh ve Amazon Music gibi özelliklerle
entegre bir şekilde çalışması sayesinde
kişiler mutfaktaki vakitlerini müzik
dinleyerek geçirebiliyor. Aynı zamanda
buzdolaplarında eksilen ürünleri sipariş
de edebilecekler. Buzdolabının en
önemli özelliği ise dokunmatik ekranına
iki kez dokunulduğunda buzdolabının
şeffaf bir görünüme sahip olması.
Böylece kullanıcıların dolaplarını
açmadan da içindeki malzemelere
bakması mümkün olabiliyor.

Yemekler
artık yanmayacak
General Electric akıllı ev sistemleri alanında yaptığı yeniliklere bir yenisini daha
ekledi. Evlerde yangınların çıkmasına kadar ciddi sonuçlara sebep olabilen
fırınların kontrol altında tutulması adına yeni bir ürün geliştiren GE bunu
yaparken akıllı ev sistemlerinde oldukça başarılı Nest cihazını kullanmayı tercih
etti. Fırınlarda yer alan özellik sayesinde fırın içinde dumanların ortaya çıkması
halinde fırının kendiliğinden kapatılmasını sağlanıyor. Bu özelliğe sahip olan
bu yeni ürünler fırınlardan kaynaklanarak ortaya çıkan yangınların önlenmesini
sağlayacak. Ayrıca yeni fırınlar beraberinde gelen mobil uygulama sayesinde
farklı tariflerin için ideal pişirme süreleri cepten kontrol edilebilecek.

Akıllı deniz gözlükleri
Yazın yüzmekten çok
keyif alan ve hatta belirli
noktalar hedefleyerek
dalış yapan kişiler için
yaşanan en büyük
problemlerin başında
akıntılar geliyor. Dalış
yaptığınız yer ile çıkış
yaptığınız yer arasındaki
farkı hesaplamak çok
zordur. Neyse ki bu
konuyu tamamen çözen
bir ürün geliştirildi. Tamamen deniz gözlüğü formunda
olan bu Oceanic Data Mask, sayesinde yüzme yönünün
analiz edilmesi mümkün. Cihaz üzerinde yer alan LED
paneller yardımı ile kişilerin gitmek istedikleri yönden ne
kadar sapmış oldukları ve bunu düzeltmek adına nereye
doğru yüzmelere gerektiğini görebiliyor.

Dünyanın ilk hibrit saati
Akıllı saat alanında yaşanan
gelişmelere son olarak katılan
İsviçre’nin meşhur giyilebilir ürünler
üreten markası My Kronoz oldu.
Dünyanın ilk hibrit akıllı saati adıyla
piyasaya çıkan bu ürün bir taraftan
saatin mekanik özelliklerinin
korunmasını hedeflerken,
mekanik bölümü dokunmatik
bir alan üzerine yerleştirmesi
ile alanında ilk olmayı başarıyor.
İçerisinde bulunulan mekana bağlı
olarak saatin otomatik şekilde
ayarlanması, tasarım özellikleri açısından değişiklikler sunabilmeye açık
olması ve telefonlara gelen farklı bildirimleri kullanıcılara sunabilmesi ile
öne çıkıyor. Bu hibrit akıllı saat tek şarjla 30 gün dayanabiliyor. Kullanıcılar
aynı zamanda bu saat ile birlikte nabızlarının, yürüdükleri mesafenin ve
yaktıkları kalorilerin de hesabını tutabilecekler.

Giyilebilir ürünler yeşil çayla şarj olacak!
Hindistan’da yapılan
araştırmalar sayesinde
yeni bir enerji kaynağının
bulundu. Yeni ürün Tagg
sayesinde özellikle giyilebilir
teknolojiler için gerekli
olan enerjinin depolanması
kolaylaşacak. Tekrar şarj
edilebilme özelliğine sahip
olan bu ürün uzun süreli
kullanımlar için oldukça uygun
bir ortam sunuyor Yeşil çay
polifenollerini kullanan yeni
enerji deposu, aynı zamanda
oldukça çevreci.
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