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Dar alanda üstün
performans:

TT Junior

Türk tarım sektörünün öncü
ismi TürkTraktör, ideal ölçüleriyle
bahçe işlerinde yüksek performans
ve yüksek verim elde edilmesini
sağlayacak yeni New Holland TTJ
Serisi traktörlerini çiftçilere tanıttı.
New Holland TTJ Serisi, 50 HP’den 72
HP’ye kadar dört farklı beygir gücüne
sahip modelleriyle gücü ve ekonomiyi
bir araya getiriyor. TTJ Serisi, sekiz
ileri sekiz geri transmisyon özelliğiyle
çiftçilerin, tarımsal işlerde istenilen
hız aralıklarını kolayca yakalamalarını
sağlayarak, maksimum verim sunuyor.
Direksiyonun yanında konumlandırılmış
ileri geri mekik kolu ve kademe kollarıyla
da sürücülere çok daha kolay bir kontrol
imkânı sağlıyor. Ayrıca elektronik olarak

kullanılabilen çift çeker ve diferansiyel
kilidi sistemleri tek tuşla devreye alınıp
devre dışı bırakılabiliyor.
Yeni TTJ Serisi, iddialı, güçlü ve
modern kaporta tasarımı, ergonomik
olarak tasarlanmış platformu ve kolay
kullanım olanağı sunan kumanda
kolları sayesinde çiftçilere konforlu
çalışma ortamı yaratıyor. Operatörlerin
kolayca kullanabilmesi için direksiyonun

altına yerleştirilmiş servo kuyruk
mili özelliği sayesinde, kuyruk milini
devreye alıp çıkarmak artık çok daha
kolay ve rahat şekilde gerçekleşiyor.
Sahip olduğu teknoloji sayesinde
traktör durdurulduğunda, kuyruk
mili kendiliğinden devre dışı kalarak
emniyetli bir kullanım sağlıyor.

Gaggenau 200, havalandırma
serisine üç yeni model ekledi

Ankastre mutfak aletlerinin öncü
markası Gaggenau, yeni teknoloji ve üstün
verimlilikle donatılmış üç yeni modeliyle
200 havalandırma serisini genişletiyor. Yeni
modeller işlevsellikleri, farklı dizaynları ve
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kolay kullanım özellikleriyle öne çıkıyor.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen,
yeni kenar emme yağ filtreli AW 250, AI
240, AW 240/241 ile AI/AW 230 ada ve
duvar tipi davlumbazlar sensör tuşlarıyla

etkinleşebiliyor. Geliştirilmiş hava dolaşım
modülüyle kokuları %95 oranında
azaltabiliyor. Ayrıca otomatik çalışma
modları sayesinde kullanıcılar, enerjiden
tasarruf ediyor.
Seride, klasik kutu ve merdiven
şeklindeki davlumbazlar veya eğik
davlumbazlarla coanda etkili AI/AW 280/281
ada ve duvar tipi davlumbazlar ile AH
900/AH 250/AF 280 yassı davlumbazlar
kullanıcıların tercihine sunuluyor.
Gaggenau’nun 200 serisi, Vario 200 serisi
pişirme cihazlarıyla ideal bir kombinasyon
oluşturan tekne havalandırmasıyla
tamamlanıyor.
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O bir klasik: Yeni Nokia 515

Lenovo’dan
ergonomik
tablet
Lenovo şimdiye kadar
görülmemiş bir tasarıma ve kullanım
formuna sahip Yoga Tablet’i üretti.
Ürünün tasarımda Lenovo’da tasarım
mühendisi olarak işe başlayan,
sinema dünyasından tanıdığımız
Ashton Kutcher görev aldı. Yoga
Tablet 8 ve 10 inç ekran seçenekleri,
farklı kullanım fonksiyonları ve 18
saati aşan pil ömrüyle diğer tabletleri
geride bırakıyor. 10 inçlik ekranında
klavye seçeneği de bulunan, HD
görüntüler sunan tablette, ekranın
düz geçiş (IPS) teknolojisi sayesinde
178 derece geniş açıyla film
seyretmek de mümkün. Dolby ses
sistemine sahip Yoga Tablet’in ön
kısımlarına yerleştirilen hoparlörleri
ve kulaklıkları, ses deneyimini en üst
seviyeye taşıyor. 5 MP’lik otomatik
odaklı arka kamera, 32 GB’ye kadar
depolama alanı seçenekleri, Wi-Fi ve
isteğe bağlı 3G ile mikro USB bağlantı
sunan tabletin 10 inçlik modelinde
kapak işlevi gören ve ayrıldığında
tableti uyandıran isteğe bağlı bir
bluetooth klavye de mevcut.
Kullanıcıların taleplerinden yola
çıkılarak tasarlanan tabletin silindirik
tutma kısmı, el ergonomisine uyumlu
rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca özel
ayakçığı sayesinde film izlerken dik
şekilde, okuma sırasında ise daha iyi
görüntüleme açısı için yatay stand
modunda kullanılma imkânına
sahip. Cihaz, kapalı modda elde
tutulduğunda ise âdeta çok şık bir
çantayı andırıyor.

Zarif ve şık tasarımının yanında
kamerası ve sosyal ağlarla
gelişmiş kamer
uyumluluğuyla Nokia 515, klasik
sevenlerin gözdesi. HD ses
telefon sevenle
sosyal medya
kalitesi, 3.5G bağlantısı,
ba
uygulamalarıyla Nokia 515,
ve e-posta uygu
tüketicilerden bbüyük ilgi görüyor. Kristal
berraklığında HD
H ses kalitesinin keyfini
süren kullanıcılar,
kullanıcıl güvenilir pil ömrüyle
uzun uzun sohbet
sohb ediyor. Klasik Nokia
ve rahatlığını arayanlar
tasarımının şıklığını
şık
Nokia 515 ile bir
b cep telefonunda istedikleri
kavuşuyor.
özelliklere kavu
Nokia 515’
515’in tam odaklı, 5 megapiksel
kamerasıyla daha
da iyi görüntüler çekebilir;
LED flaşla fotoğraf
çekerken ışığın az
foto
olduğu ortamlarda mükemmel görüntüler
yakalayabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı
Nokia’nın zengin uygulamalarıyla daha
renkli kılabilir, Panorama özelliğiyle bütün

bir manzarayı resme sığdırabilirsiniz.
Dâhili sosyal ağ uygulamaları ve Mail
for Exchange ile iletişimi kesintisiz
sürdürmenizi sağlayan Nokia 515, hareket
halindeyken bile kusursuz internet
bağlantısı için cihazınızı 3.5G modeme
dönüştürmenizi de sağlıyor.

Banyolarda teknoloji
tasarımla buluşuyor
Banyo dekorasyonu evlerin diğer bölümleri
kadar özen gösterilmesi gereken bir konu.
Geberit, banyosuna şık ve farklı bir tasarım
arayan ve sadelikten yana olanlar için Sigma60
kumanda kapağını sunuyor. Teknoloji ve
kusursuz tasarımı bir araya getiren Geberit,
Sigma60 ile banyoları yaratıcı çözümlere
kavuşturuyor.

Geberit Sigma gömme rezervuarlarıyla
uyumlu Sigma60 kumanda kapağı, banyosunu
sade ve kusursuz bir görünüme bürümek
isteyenlere faklı bir tasarım sunuyor. Sigma60
kumanda kapağı, duvar ile hemzemin görüntü
oluşturuyor. Geberit bir yandan banyonuz için
bütünlük yaratırken, diğer yandan şık dizaynıyla
beğeni topluyor.

EKONOMİK FORUM

97i

