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kEvde futbol izlemek de çok keyifli!
Lenovo, yeni ürünü IdeaCenter A600 ile hem bilgisayar dünyas›na, hem
de evinize yeni bir soluk getiriyor. Evinizin salonunda keyifle
kullanabilece¤iniz bir multimedya merkezi olarak tasarlanan
IdeaCenter A600, ince ve ﬂ›k gövdesiyle göz dolduruyor. Evinizde hem
TV keyfini rahatl›kla yaﬂayabilir, en sevdi¤iniz maçlar› izleyebilir hem de
A600’u bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Üstelik salonun bir parças›
gibi dekorasyonu tamamlayan ﬂ›k görüntüsü ile A600 evinize uyum
sa¤layacak. All-in-one (hepsi-bir-arada) masaüstü
bilgisayar konseptinde üretilen A600’ün, 21,5
inç büyüklükte ve 1920x1080 piksel
çözünürlükte Full HD bir ekran›
bulunuyor. Dizayn› ile son
derece kibar bir görüntüde
tasarlanan Lenovo IdeaCenter
A600’ün, di¤er bir opsiyonel
özelli¤i hareket alg›lay›c›s›yla
oyun oynaman›za
imkân veren kumanda
ayn› zamanda
kablosuz VoIP telefon
olarak da çal›ﬂabiliyor.
Wi-fi, alt›l› kart
okuyucu gibi birçok
özelli¤i bünyesinde
bar›nd›ran cihaz
güvenlik konusunda
da iddial›. Oturum açmak için
ﬂifre girmek yerine yüz tan›ma
sistemi kullanabiliyorsunuz.

kCasper’dan inceli¤in ve
hafifli¤in yeni ad›
Casper Nirvana serisinin cazibeli yeni üyesi “Nirvana
Thin & Light”, Intel’ in yeni düﬂük güç tüketen ileri
iﬂlemci teknolojisinin yan› s›ra, parlak siyah kapa¤›n
izole edilmiﬂ gümüﬂ klavye ile uyumu, ince ve keskin
hatlar ile yarat›lan etkileyici dizayn ve 21,06 mm.’lik
inceli¤iyle notebook kategorisinde yeni bir dönem
baﬂlat›yor. Casper Nirvana Thin & Light’a kapal› iken
bak›ld›¤›nda her taraf› tamamen parlak siyah olan
notebook, aç›ld›¤›nda gümüﬂ rengin zarafeti ile
herkesin be¤enisini kazan›yor. Mobiliteye önem
verenlere; fonksiyonellik, teknoloji ve ﬂ›k tasar›m› bir
arada sunan Nirvana Thin & Light, daha az enerji
tüketimi, 1,6 kg.’l›k a¤›rl›¤› ve 21,06 mm.’lik inceli¤i ile
benzerlerinden üstün bir yere konumlan›yor.
Nirvana Thin&Light, 1,8’lik 120 GB sabit disk, 3 GB
bellek, WiFi ba¤lant›s› ile bilgiye her an ulaﬂman›z›
sa¤larken, bluetooth ba¤lant›s› ile kullan›m keyfini
art›r›yor. Güvenlik problemini de parmak izi okuyucu
ile ortadan kald›ran Nirvana Thin & Light, HDMI
ba¤lant›s› ile ekran özgürlü¤ü sa¤l›yor.

kHigh Definition
kalitesinde 500 saatlik kay›t
Verbatim’in piyasaya ç›kard›¤› MediaStation
HD DVR multimedya sabit sürücü hem kay›t
yapar hem de do¤rudan TV, kablo ve uydu
sa¤lay›c› set üstü kutular, DVD ya da VHS
çalarlardan ald›¤› içeri¤i yürütür. Yüksek
çözünürlüklü HD video oynatma ve ev
a¤lar›ndaki eﬂ zamanl› yetenekleri ile ev
kullan›c›lar› için bir e¤lence merkezi olan
MediaStation HD DVR, depolama arac› olarak da
video, foto¤raf ve müziklerinizi muhafaza eder.
MediaStation HD DVR kay›tl› içeri¤i yüksek
çözünürlüklü (1080i çözünürlük) olarak televizyonda
gösterir. HD JPEG foto¤raflar› ve kaliteli çözünürlükteki
filmleri 1080i olarak gösterebilir. Cihaz WLAN deste¤iyle
bir kullan›c›n›n ev a¤›na kolayl›kla ba¤lanabilir. Bu özelli¤i
sayesinde içinde bulunan kaydedilebilir tüm multimedya
içerik bir NAS cihaz›yla mükemmel uyum sa¤lar.
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kNokia’dan Mobilitede
Yeni Hamle: Nokia Booklet 3G

Nokia yeni Windows tabanl› Nokia Booklet 3G
cihaz›yla kiﬂisel bilgisayar dünyas›na zengin
mobilite deneyimini ve miras›n› aktaracak.
Verimli Intel Atom iﬂlemcisine sahip Nokia
Booklet 3G 12 saatlik pil ömrüyle etkileyici bir
performans sunuyor ve insanlar›n güç
kablolar›n› arkada b›rak›p verimli ve sürekli
ba¤l› olmalar›na yard›mc› oluyor. Çok hafif
alüminyum kasa içinde tam iﬂlevli bir kiﬂisel
bilgisayar›n zengin deneyimini sunan yeni mini

dizüstü bilgisayar yaln›zca 1,25 kg hafifli¤inde
ve yaklaﬂ›k 2 cm inceli¤inde, ancak dünyan›n
lider mobil cihaz üreticisinden beklenebilecek
tüm özelliklere sahip. 3G/HSPA ve Wi-Fi dâhil
çok çeﬂitli ba¤lant› seçenekleri tüketicilerin
internete ve Nokia’n›n çok çeﬂitli Ovi
servislerine yüksek h›zlarda eriﬂmelerini
sa¤l›yor, her andan ve her f›rsattan
yararlanmalar›na olanak tan›yor. Mini dizüstü
cihaz ayr›ca HD video ç›k›ﬂ› için bir HDMI

ba¤lant›
noktas›, video
görüﬂmeleri için ön yüz kameras›, entegre
bluetooth ve kolay kullan›labilen bir SD kart
okuyucu içeriyor. 10 inçlik cam HD’ye haz›r
ekran ve Ovi Maps mini uygulamalar›yla çal›ﬂan
ve bulunulan yeri saniyeler içinde iﬂaretleyip
gerçek anlamda kiﬂisel harita deneyiminin
kap›lar›n› açan entegre A-GPS de di¤er üstün
özellikleri aras›nda yer al›yor.

kBilim”kurgu” diye bir ﬂey yok,
art›k gerçek!
Yak›n zamana kadar bilim kurgu olmaktan öteye gidemeyen
görüntülü konuﬂma sa¤layan kol saati ﬂeklindeki telefon art›k
Türkiye’de gerçek oldu. LG Electronics taraf›ndan üretilen ve
dünyan›n ilk 3G saat telefonu olma özelli¤i taﬂ›yan LG GD910,
dünyan›n ilk 3G dokunmatik ekranl› saat telefonu ülkemizdeki
teknoloji tutkunlar›n›n da hizmetine sunuldu. ‹lk kola tak›labilir
3G telefonu olan LG GD910 saat telefon (watchphone), bluetooth
kulakl›¤› ile dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranl› arayüzü ve
video görüﬂmeleri için yerleﬂik kamerayla birlikte sunulan saat
telefon, görüntülü konuﬂman›n yan›nda bir cep telefonunun
sahip oldu¤u tüm özellikleri içeriyor.

kEpson ile 12 saniyede foto¤raf bask›s›
Epson, yeni yaz›c›s› Epson Stylus Photo P50’yi Türkiye pazar›na sundu. Epson
Stylus Photo P50, özellikle kompakt dijital foto¤raf makinesi ve D-SLR
kullan›c›lar› için mükemmel foto¤raf bask› seçene¤i olarak öne ç›k›yor. Yaz›c›, A4
boyutuna kadar geniﬂ, s›n›rs›z foto¤raf bas›m› yapabiliyor. ‹çerisine yerleﬂtirilen
CD ve DVD üzerine istenilen bir görselle etiket de basabilen Stylus Photo P50,
özel foto¤raf kâ¤›d› ile birlikte sat›l›yor.
Epson Stylus Photo P50, foto¤raf çekerken bir kâbus haline gelen “k›rm›z›
göz” sorununa da, çözüm getiriyor. “Fix red-eye all” butonuna t›klayarak
otomatik olarak yok edilebilen k›rm›z›l›k, “image correct” butonundan, manuel
olarak da yok edilebiliyor. Kolay görüntüleme kalitesini art›r›c› özelli¤iyle cihaz,
easy photo print yaz›l›m›na sahip. Foto¤raf severlerin yak›ndan takip etti¤i son
model D-SLR ve kompakt foto¤raf makineleri için ideal bir ürün olan Stylus Photo
P50, ödül alan Micro Piezo yaz›c› kafa teknolojisine de sahiptir.
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