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Lenovo taşıdığı
teknolojilerle farklılaşıyor
Lenovo’nun IdeaPad U350 modeli, netbook’lar ile başlayan mobilite akımını
dizüstü bilgisayara taşıyor. IdeaPad U350 ince ve haﬁf tasarımını kullanıcı deneyimini
üst seviyeye taşıyan özelliklerle birleştiriyor. Lenovo tüketicilere ultra ince, ultra haﬁf
ve son teknoloji özellikler sunabilmek için sınırları zorluyor. Gümüş renkli şık bir
kasaya sahip olan U350, yalnızca 1,6 kilogram ağırlığında ve 1 inch inceliğinde.
Lenovo, bilgisayara en yeni eğlence ve bilişim özelliklerini ekleyerek kullanıcıların
dijital dünyasını genişletiyor. LED arka aydınlatma teknolojisi kullanılan 13,3
inç büyüklüğündeki ekranı ve HDMI görüntü çıkışı sayesinde tüketicilerin
multimedya dosyaları HD kalitesinde keyiﬂe izlemesini sağlıyor.
IdeaPad U350’de benzerlerinden farklı özellikler de
mevcut. Bunlardan Ambient Light
Sensor, ekran parlaklığını ortam
aydınlatmasına göre ayarlayarak
pil ömründen tasarruf ederken,
göz yorgunluğunun da önüne geçiyor.

Wii tutkusu siyaha büründü
Dünyanın dört bir yanını saran Wii tutkusu artık siyah! Siyah
aksesuarlarıyla birlikte sınırlı sayıda üretilen tasarım harikası Siyah Wii;
siyah Wii kumandası, Wii Motion Plus, Nunchuk,, Wii Sports
Resort ve Wii
p
Sports ekipmanlarıyla birlikte oyun tutk
tutkunlarının
kunlarının hayatını renklendirmeye
hazırlanıyor. Siyah Wii paketi, sınırsız int
interaktif
teraktif eğlence anlayışını da
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birbirinden farklı spor oyunuyla canlandırıyor! Oyun tutkunlarıyla paket
halinde buluşacak olan Siyah Wii, Avrupa’da 1 milyondan fazla satan
efsane Wii Sports
Resort ile büyük
dolu sporla
efsan
p
y bir adada,, 12 heyecan
y
p
eğlenceli
eğlen
nceli saatler vaat ediyor. Sınırlı sayıda üretilen ve siyah rengiyle
muhteşem
muht
teşem bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

HTC’nin ödüllü
telefonu Hero
HTC’nin tüm dünyada büyük beğeni kazanan,
uluslararası teknoloji dergileri tarafından yılın ürünü
olarak ödüllendirilen göz alıcı akıllı telefonu HTC Hero
Aralık ayı başında, Türkiye’de KVK distribütörlüğünde
satışa sunulacak. Sezgisel ve kesintisiz bir iletişim
deneyimi sunan HTC SenseTM teknolojisi ve benzersiz
tasarımı ile HTC Hero, Android işletim sistemini bir adım
öteye taşıyor.
HTC Hero, eğime sahip açılı köşeleri ve açılı alt
bölümü ile elinize tam oturacak ve konuşma sırasında
yüzünüze tam uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.
Kirlenmeyi önlemek, daha uzun ömürlü ve parlak
olmasını sağlamak için ekranı parmak izi yapmayan özel
bir kaplamayla giydirilen HTC Hero, özel beyaz rengi,
sektörde bir ilk olan teﬂon kaplaması ile gelişmiş, sağlam
ve dokunuşu keyiﬂi bir telefon olarak dikkat çekiyor.

Tek tuşla
100 sayfa tarama

Çevreci Prius, Türkiye’de...
Çevreci Hibrid teknolojisinin tartışmasız referans
noktası ve dünyanın en çok satan hibrid otomobili Toyota
Prius, Kasım ayı ortasında pazara sunulacak yenilenen 3.
jenerasyonu ile dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de favori
aracı olmaya hazırlanıyor. Elegant ve Premium olmak üzere
iki donanım versiyonu bulunan ve 7 farklı renk seçeneği
ile pazara sunulacak “Dış mekan minimum, iç mekan
maksimum felsefesi” ile tasarlanan Yeni Prius’un uzunluğu
4460 mm, genişliği 1745 mm ve yüksekliği 1490mm. Prius’un
üstün aerodinamik tasarımı 0.25 cd gibi çok düşük bir
sürtünme katsayısı ile sıra dışı yakıt ekonomisi, sessiz sürüş
ve dinamik performans sunuyor. Prius, düşük yakıt tüketimi,
düşük karbondioksit salım değerleri ve çevreci tam hibrid
teknolojisi ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

Xerox’un doküman yönetiminde yeni bir çözüm olarak sunduğu
Xerox DocuMate 742, A3 boyutuna kadar bütün dokümanları
tarayabiliyor. Aynı anda çift taraﬂı (dubleks) tarama yapabilen, tek bir
seferde 100 sayfaya kadar dokümanı besleme ünitesine alan Xerox
DocuMate 742, dakikada tek taraﬂı 50 sayfa ve önlü arkalı 100 görüntü
tarıyor. 600 dpi optik çözünürlükte, 24-bit derinlikte tarama yapan
Xerox DocuMate 742’nin, “Tek Tuş (Visioneer OneTouch)” teknolojisi
ile her hangi bir dokümanı taramak veya taranan dokümanı başka
bir hedefe yönlendirmek için tek bir tuşa basmak yeterli oluyor. Tek
Tuş teknolojisi, tamamen kullanıcı hedeﬂerine göre
önceden ayarlanmış olan dokuz
seçimden birine
tarama yapılmasına
olanak veriyor.
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