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4K destekli kamera
Fujifilm’in fiyat performans odaklı yeni fotoğraf makinesi X-T20 
tanıtıldı. 24,3 megapiksellik APS-C X-Trans CMOS 3 sensöre 
sahip model selefine göre oldukça iddialı konumda yer alıyor. 
X-Processor Pro2 görüntü işlemcisi ile 0.06 saniyede odaklama 
yapabilen cihaz maksimum 51.200 ISO değerine çıkabiliyor. 4K 
Video kaydı da yapabilen X-T20 WİFİ ile akıllı cihazlara bağlantı 
yapabiliyor. Önümüzdeki ay Amerika’da satışa çıkacak modelin 
sadece gövde fiyatı 899 dolar.

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Gitar çalmak 
çok kolaylaşacak
Gitar çalmayı 
öğrenmek artık 
oldukça pratik! 
Yeni geliştirilen Fret 
Zeppelin isimli led 
sistem sayesinde gitar 
çalmayı öğrenmek ve 
en karmaşık parçaları 
çalmak oldukça basit 
hale geliyor. İstenen tüm gitarlara entegre edilen bu sistemde her 
nota üstüne bir led denk geliyor. Mobil uygulaması ile istenen 
parçaya ait doğru notalar hem telefonda hem de gitar üstünde 
yanıyor. Geriye kalan tek şey ise bu ledlerin üstündeki notalara 
basmak. Kickstarter üstünde hedefinden daha fazla destek toplayan 
bu proje yakında raflardaki yerini alacak. 

Son dönemde akıllı telefonların kameralarına 
el atan Leica, yeni dijital fotoğraf makinesi 
M10’u duyurdu. Tasarımı eski analog 
makinelere benzeyen ürün donanımı 
ile öne çıkıyor. Üzerinde 2 GB RAM 
bulunan model çok hızlı çekim 
yapıyor. Maestro 2 görüntü 
sensörüne sahip 
M10 üzerinde 
bir dokunmatik 
ekranda 
barındırıyor. Video 
kaydı yapamayan 
modelin gövde fiyatı 
ise 6500 dolar.

Retro görünümde 
yüksek güç

Gördüğünüzü 
kaydedin
İnsan gözüne en yakın deneyimi sunan 360 
derece VR kamera ile tanışın. Kickstarter 
üzerinden destek toplayan TwoEyes 
VR isimli kamera, gerçek bir insan gözü 
deneyimi sunmayı vaadeden ilk 3D kamera. 
İnsanların gözleri arasındaki ortalama 
mesafeyi baz alan cihaz üzerindeki 
kameraların arasında 65 mm’lik bir boşluk 
bulunuyor. İki adet 180 derece lensle 
donatılan kamera doğal 360 derece 
görüntülerin çekilmesini mümkün kılıyor. 



Akıllı beyzbol 
topu ile tanışın!

Asus’dan yeni 
nesil notebook
Asus harici ekran kartı barındıran en 
ince Zenbook modelini tanıttı. Intel’in 
Kaby Lake işlemci serisi ile gelen model 
16 GB’a kadar RAM desteği sunuyor. 
Ekran kartı tarafında 2 GB’lık Nvidia 
Geforce 950MX’e sahip bilgisayarın 
kalınlığı ise sadece 16.9 mm. 15.6 
inç Full HD ekranla donatılan 
model 9 saate yakın 
bir pil performansı 
sunuyor.

Nokia 6, Android işletim sistemi ile şimdiden 
teknoloji severleri heyecanlandırmayı başardı 
bile. 5.5 inçlik ekrana sahip telefon gücünü 8 
çekirdekli Snapdragon 430’dan alıyor. Grafik 

birimi olarak Adreno 505’i seçen Nokia 6’da 64 
GB’lık depolama birimi yer alıyor. Arka tarafında 
16 megapiksel, ön tarafında ise 8 megapiksellik 

kameraların bulunduğu Nokia 6’nın bataryası 
ise 3000 mAh.

Efsane 
geri döndü

Kulaklığını 
boynuna 
geçir

Artık günümüzde hemen her nesne 
akıllı hale gelebiliyor. Bu kez Tayvan 
menşeili bir firma dünyanın ilk akıllı 
beyzbol topunu üretti. İçerisinde özel 
sensörler bulunan bu top oyuncusuna 
hız, ivme, mesafe ölçümü gibi beş farklı 
bilgiyi verebiliyor. Uygulaması Strike 
App sayesinde tüm bu bilgileri akıllı 
telefona yollayan top ile bir çok oyun 
hatasının ön üne geçilmesi planlanıyor. 

LG’nin boyuna takılabilen hoparlör ailesi 
genişliyor. Geçtiğimiz günlerde havada 
duran hoparlörünü duyuran marka bu 
kez Tone hoparlör ailesi için yeni Tone 
Studio modelini tanıttı. Kullanılmadığı 
durumlarda boyuna takılan cihaz Surround 
müzik deneyimi vaadediyor. Üstte ve altta 
2 adet titreşimli hoparlörü bulunan model 
Hifi-Dac teknolojiside destekliyor. Kulakiçi 
kulaklıkları şarjda edebilen bu boyun askısı 
için fiyat henüz belirlenmemiş durumda.
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