YENİ ÜRÜN

Lenovo IdeaPad Yoga
başınızı döndürüyor

Şık bir dizüstü bilgisayar mı, yoksa
üstün teknolojiye sahip bir tablet mi almak
isterseniz? Bu ikilemi yaşayanlar için
Lenovo’nun eşsiz bir önerisi bulunuyor.
Dünyanın ilk 360 derece döndürülebilir
ultrabook’u olarak adlandırılan Lenovo
IdeaPad Yoga, şık tasarımı ve üstün
teknolojisiyle dikkat çekiyor. Cihazın
yenilikçi menteşesi, 360 derece dönüşe
sahip olduğundan, sadece tek bir
hareketle dizüstü bilgisayardan tablete
dönüştürülüyor. Böylece kullanıcıları,
“ultrabook mu, tablet mi?” ikileminden de
kurtarıyor.
Yoga, üstün teknolojisinin yanı sıra
hafifliği ve inceliğiyle de tüketicileri
etkiliyor. 11 ve 13 inç ekran seçenekleri
ile taşıma kolaylığı sunan Yoga, 16.9 mm
inceliğe ve sadece 1.47 kg. ağırlığa sahip. 8
GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanı da
donanımın diğer bileşenleri. Kullanıcılara 8
saate kadar pil ömrü sunan ve dokunmatik
tecrübesini en üst düzeye çıkaran Lenovo
IdeaPad Yoga, iş ve özel yaşamı bir araya
getiren çoklu işlevli bir performans
sunuyor.

HP’nin yeni Windows 8’li tableti ElitePad 900,
bilgisayar dünyasının en etkili dönüşümlerinden birini
gerçekleştiriyor. İşletmelere ve kurumsal kullanıcılara
yönelik tasarlanan tablet, sıradan tabletlerin ötesine
geçerek dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabiliyor.
Ofis ortamlarındaki yerleştirme istasyonlarında tam
donanımlı bir klavye eklenmesi durumunda masaüstü
bilgisayar deneyimi sunan HP ElitePad 900, çok görevli
işlemlerde ek bir ekran işlevi görerek üretkenliği daha
da artırıyor. İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tasarlanan ElitePad 900 akıllı tasarımı, üstün dokunma
deneyimi ve işlevsel kullanımıyla yazılım ve donanım
seçeneklerinin en iyilerini sunuyor. Windows 8 ile
birlikte gelen tablet 9.2 mm’lik ultra ince yapısı, 700 gr
ağırlığı ve zarif tasarımı, iş dünyasına yönelik işlevleri,
işletilebilirlik özelliği ve destek hizmetleri, 10.1 inç’lik
(25.6 cm) çoklu dokunmatik HD ekranı ile son derece
ergonomik ve kullanışlı bir tasarım örneği sunuyor.
Leke tutmayan çoklu dokunmatik ekranı
ve alüminyum düğmeleri, HP ElitePad’in genel
görünümünün tıpkı işlevleri kadar etkileyici olmasını
sağlıyor.

94

EKONOMİK FORUM

Windows 8’li HP ElitePad 900

hem tablet hem de dizüstü!
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Xerox’dan

çok yönlü
ofis çalışması

Toshiba’dan yeni UltraHD 4K televizyon serisi
Toshiba 4K Ultra HD televizyonların L9300

Xerox, geleceğin ofis ve çalışma
anlayışına uyacak şekilde tüm çok
fonksiyonlu (MFP) cihazlarının yazılım
alt yapısını ConnectKey adlı yeni bir
konseptle yeniliyor. Rahatlık, güvenlik,
üretkenlik ve maliyet kontrolünü bir arada
sunan yeni platformun güvenlik alt yapısı
Cisco ve McAfee işbirliğiyle sağlanıyor.
Xerox ConnectKey, mobil olarak
erişilebilen, cloud sistemlerle entegre,
dokümanların uzaktan yönetilebildiği,
her kurumun kendi iş süreçlerine göre
yeniden dizayn edebildiği geleceğin
mobil çalışma düzenini destekleyen yeni
bir platform sunuyor.
Xerox’un “ConnectKey” platformu,
açık uygulama geliştirme arayüzüyle hem
popüler iş uygulamalarının kullanımına
hem de uygulama geliştiricilerin, sistem
entegratörlerinin, kurumsal kullanıcıların
üzerinde yeni uygulamalar geliştirmesine
izin veriyor. ConnectKey özellikli Xerox’un
çok fonksiyonlu cihazları, kurumların bulut
bilişime (Cloud) doğrudan veri aktarıp
çekebildikleri, her türlü bilgiye uzaktan
mobil cihazlarla erişebildikleri, kendi
iş süreçlerine göre üzerinde istedikleri
uygulamaları çalıştırabildikleri bir bağlantı
aracı haline geliyor. ConnectKey ile ofis
çalışanları mobil oldukları anda bile arada
bilgisayar olmadan, şirketteki dosyalarına
erişebiliyor veya şirket sistemlerine dosya
aktarabiliyor. Xerox ConnectKey özellikli
cihazlara uzaktan bağlanıp, yanlarındaki
herhangi bir yazıcıdan istedikleri dosyanın
çıkışını alabiliyor.

UltraHD görüntü işleme özelliğine ek olarak,

serisini duyurdu. Günümüzün1080p full HD

L9300 serisi görüntü kalitesini daha da ileriye

televizyonlarından dört kat fazla çözünürlüğüne

taşıyan bir teknoloji paketine sahip ve teknolojisi

sahip yeni Toshiba L9300 serisi televizyonlar,

hızlı hareketli görüntülerde daha net ve daha

filmler, TV şovları, video oyunları, fotoğraf

yumuşak sonuçlar veriyor. İleri düzey akıllı

görüntüleme ve PC uygulamaları için üst düzey

bağlantı deneyimi sunan L9300 serisi, gelişmiş

seyir deneyimi sunuyor. Hem modern hem de

Cloud TV özelliğiyle kullanıcının ilgilendiği

sade ve seçkin yepyeni tasarımlarıyla L9300 serisi

içerikleri kolayca bulmasına ve satın almasına

UltraHD televizyonların 65 ve süper geniş 84 inç

imkân verirken, bağlantı deneyimini de farklı bir

ekran boyutları bulunuyor.

boyuta taşıyor.

Ateş, buz, çarpma Panasonic
LUMIX FT5’e vız geliyor
Panasonic’in yeni kompakt fotoğraf
makinesi LUMIX FT5 şirketin şimdiye
kadar ürettiği en dayanıklı kompakt
fotoğraf makinesi olma özelliğini
taşıyor. LUMIX FT5 ile dalış yaparken,
kaya tırmanışı yaparken, yabancı bir
yerin dolambaçlı yollarını keşfederken,
fotoğraf makinenizin tüm zorlu koşullara

dayanıklılığından endişe duymazsınız.
13 metre derinliğe kadar suya, 2 metreye
kadar düşmeye, -10 dereceye kadar
donmaya ve 100 kg basınca dayanıklı olan
LUMIX FT5, makinelerin sert adamı.
LUMIX FT5, macera arayanlar
ve her zaman her yerde yaşadıkları
inanılmaz anları belgelemek isteyenler
için üretildi. Etkileyici görüntü kalitesi,
üstün özellikleri, düzgün, dayanıklı
ve eğlenceli tasarımı ile FT5 nefes
kesen anları yakalamak için
mükemmel bir arkadaş. Üstelik
bu anların suyun altında, dağın
tepesinde veya çölde olması hiç
fark etmez!
LUMIX FT5, Full HD
çözünürlükte AVCHD formatında
1920x1080 film kaydına ve Dolby
Digital Creator ile olağanüstü ses
kalitesine olanak veriyor.
EKONOMİK FORUM

95i

