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TEKNOLOJİ

Duyduğunuz 
her sesi yakalıyor

Zoom H4N ses kayıt cihazı, bulunduğu yerden tüm sesleri en üste 
seviyede 4 kanal kayıt edebilme yeteneğine sahip. Mikrofonların 

konumları sayesinde çok yönlü 90 ° veya 120 ° kayıt edebiliyor.  
24-bit/96kHz varan oranlarda Linear PCM ses yakalayabilen Zoom 

H4N 32GB kapasiteye kadar SD veya SDHC kartları destekliyor.  

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

TP-Link UE330, bilgisayarında 
Ethernet giriş yuvası olmadığından 
kablolu olarak ağa bağlanamayan 
kullanıcıların sorununa çözüm getiren 
bir ürün. UE330 Ethernet adaptörü, 
aynı zamanda USB çoklayıcı işlevi 
de görüyor. USB 3.0 desteğine sahip 
cihaz Windows, Mac OS X, Chrome 
OS ve Linux OS işletim sistemleri ile 
uyumlu.

USB bağlantılı 
Ethernet adaptörü

Direksiyon başında 
uyumayı engelliyor!
Uykulu araç kullanmak hayatımız için oldukça tehlikelidir. 
Özellikle de yanınızda konuşarak sizi uyanık tutacak birileri yoksa. 
Ciddi bir kaza ya da yoldan çıkmak yalnızca bir saniyede olur, 
dolayısıyla bazı önemli tedbirler almak son derecede hayati 
önemlidir. Stop Sleep adındaki iki parmağa birden takılan yüzük 
direksiyon başında uyuklamaya başlamadan 5 dakika önce bunu 
tespit edebiliyor ve parmaklara titreşim vererek hem kullanıcıyı 
uyarıyor hem de uyumasını engellemeye çalışıyor.



İşaret parmağını telefona 
çeviren saat kayışı

Taşınabilir WiFi 
paylaşım cihazı

TP-Link M7350 aynı anda 15 cihaza birden 4G’li interneti paylaştırmayı sağlayan 
bir ürün. İçine takılan 4G destekli SIM kart ile çift kanallı bir kablosuz ağ oluşturan 
M7350, 150Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Cihaza 32GB’a 

kadar mikro SD kart takılabiliyor. 2500mAh gücündeki pili sayesinde 10 saate kadar 
elektrik desteği olmadan çalışabilen M7350, başta seyahatler olmak üzere mobil 

yaşayanlar için iyi bir yol arkadaşı niteliğinde.

O sıradan bir 
scooter değil!

Immotor Go adındaki elektrikli katlanabilir 
scooter, LED farlar, GPS takip cihazı, hız 
programlayıcısı, elektronik hızlandırıcı, 

dijital fren kontrolleri ile geliyor. 
Scooter’un bir çok özelliği akıllı telefonla 

kontrol edilebiliyor. İki modele sahip 
ürünün standart modelinde 250 watt 

motor ve 99 watt pil gücüyle 11 km yol kat 
edebilirken, gelişmiş model ise 350 watt 
motor ve 150 watt’lık piliyle ile 32 km’lik 

bir sürüş mesafesi sunuyor.

Daha 
profesyonel 
video 
çekimleri için

Sgnl saat kordonu, işaret 
parmağınızla telefon görüşmesi 
yapmanızı sağlayan bir ürün. Klasik 
saatler ya da Apple Watch, Samsung 
Gear gibi akıllı saatlerle uyumlu 
çalışan Sgnl ile işaret parmağınızı 
kulağınıza götürerek konuşma 
yapmanız mümkün. Innomdle Lab 
tarafından geliştirilen ürün işaret 
parmağınızı adeta bir kulaklığa 
çeviriyor. Parmaklar sesin iletimini 
sağlarken arkadan gelen sesleri de 
engelliyor. Böylece gürültülü yerlerde 
bir net şekilde duyulacak görüşmeler 
yapılabiliyor.

Picbot isimli aparat akıllı telefonunuzla 
profesyonel çekimler yapmanıza imkan 
sunuyor. Picbot özellikle YouTube için 
içerik üreten yayıncılara hitap eden bir 
ürün. Ürünün motorlu gövdesi, Bluetooth 
aracılığıyla mobil uygulamasına bağlanarak 
kontrol ediliyor. Akıllı telefon modelleriyle 
uyumlu olarak çalışan ürün, yüz takibi, 
nesne takibi ve hareketli time-lapse 
çekimlerinin yanı sıra panorama çekimleri 
yapabiliyor.
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