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Pek çok kişi banyo yaparken ilk dakikalarının büyük bir kısmını su 
sıcaklığını istediği ideal konuma getirmek için uğraşır. Bu uğraşının 

sonucunda bile zaman zaman kişilerin istedikleri sıcaklığı elde etmesi 
mümkün olmayabilir. Bu konuda sıkıntı yaşayanlar için geliştirilmiş olan 

akıllı banyo sistemi sayesinde, banyoya girilmeden önce istenilen banyo 
suyu sıcaklığını elde etmek mümkün. Moen tarafından geliştirilmiş olan 

U Shower System, banyoya girmeden önce istediğiniz su sıcaklığını 
telefon üzerinden ayarlayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca sistem sürekli 

sıcaklığı kontrol ederek suyun aynı ısıda kalmasına yardımcı oluyor. 

TEKNOLOJİ

Kumanda ile 
her cihazı yönetin!
Evlerde kullanılan teknolojik aletlerin sayısının her geçen gün daha da 
arttığı günümüzde evlerde adeta bir kumanda kalabalığı yaşanıyor. 
Televizyonlardan klimalara, DVD oynatıcılardan, müzik setlerine ve hatta 
mutfak eşyalarına kadar her cihazın artık kumandası var. Tüm bunları 
tek bir kumanda ile yönetmek ister misiniz? Sevenhugs adındaki akıllı 
kumanda sayesinde kullanıcılar cihaza tanıtmış oldukları araçların 
tamamını yönetebiliyorlar. Bir kez cihazın hafızasına kaydedilmiş 
olan elektronik cihazın yönetmek için yapmanız gereken tek şey ise, 
kumandayı cihaza doğru tutmak. Tüm kontroller otomatik olarak bu 
yeni cihaza göre uyarlanıyor. 

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Banyoda aradığınız 
sıcaklığı bulun

Hijyen hastalarına 
pratik çözüm

Çöp kutunuz 
alışveriş listenizi oluştursun!

Zaman zaman evde, ofiste 
bir işle uğraşırken daha 
önce planlanmamış şekilde 
bazı ışıkların açılmasına, 
bir uygulamanın aktif 
edilmesine ya da telefondan 
bir görüntüye bakılmasına 
ihtiyaç duyulur. Hijyen 
takıntısı olanlar, birden 
fazla kişinin dokunduğu 
cihazı kullanmaktan imtina 
ederler. Ayrıca tuşlarla ya da 
dokunmayla harekete geçen 
bu cihazlarla etkileşim içine 
girmek zaman kaybı da ortaya çıkarabiliyor. Tüm mimik 
hareketlerini hafızasına alarak buna uygun kontrolleri 
yerine getirmek üzere tasarlanmış olan The Bixi sayesinde 
tüm bu ihtiyaçlar, hiçbir temasa gerek kalmadan yapılması 
mümkün oluyor. Cihazın kullanımı için sadece bir Wi-Fi 
bağlantısı yeterli. 

Günlük hayatta evlerde en sık kullanılan yerlerden biri olan çöpler için artık yeni 
akıllı bir ürün geliştirildi. Çöp kutularını teknolojik bir cihaza dönüştüren bu ürün 
sayesinde çöpe attığınız eşyalar doğrudan alışveriş listenize ekleniyor. The GeniCan 
adındaki bu ürün, çöp kutularının üst noktalarına takılıyor ve çöpe atılmış olan her 
nesneyi tanımlayabiliyor. Akıllı telefonla uyumlu bir şekilde çalışmakta olan cihazın 
elde ettiği bilgiler, telefona gönderiliyor. Böylece evde bitmiş olan boş kutularını 
çöpe attığınız malzemeler, doğrudan alışveriş listenizi oluşturabiliyor. 



Evler ve ofisler başta olmak üzere her türlü yaşam alanında 
hava kalitesini daha iyi noktalara getirmek için akıllı 
teknolojinin kullanıldığı pek çok ürün geliştiren Dyson, bu 
ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce çıkarmış 
olduğu Pure Cool Link Purifier ürününü geliştirerek Pure Hot 
+ Cool Link Air Purifier adlı yeni ürününü piyasaya çıkaran 
Dyson, bu yeni ürünüyle çok daha fazla özellik sunuyor. Bu 
yeni ürün sadece bulunulan havadaki sigara, toz, polen gibi 
insan sağlığına zararlı olabilecek unsurları değil aynı zamanda 
formaldehit, benzen, tolüen gibi zararlı gazların da ortamdan 
uzaklaştırılmasını sağlıyor. 

Kozmetik ürünleri 
alanında sürekli olarak 
geliştirdiği yeni ürünleri 
ile dikkat çeken L’Oreal 
teknolojideki gelişmeleri 
de takip ederek bununla 
uyumlu yeni ürünler 
geliştiriyor. Son olarak 
The Hair Coach adındaki 
bir ürünle kullanıcıların 
karşısına çıkan L’Oreal, 

bu tarak sayesinde her bir kullanıcının saçlarını en iyi şekilde 
nasıl tarayabileceklerini gösteriyor. Tarama sırasında, saçın 
sağlığı, saç uzunluğu, saçın kırışıklığı gibi pek çok konuda 
veri toplayabilen bu tarak sayesinde sonraki saç tarama 
zamanlarında kullanıcıların saçlarını ne kadar doğru taradıkları 
ile bilgi verilebiliyor. Sık sık saç problemleri yaşayan ya da saç 
taramak için uzun süre harcayıp istediğini elde edemeyen 
kişiler için bu ürün oldukça ideal.

Mutfakta sürekli 
bir şeylerin 

yanmasından bıktınız 
mı? Artık siz de 

keklerin, böreklerin, 
yemeklerin tam 

kıvamında pişmesini 
istiyor ama sürekli 

fırını kontrol etmek 
istemiyor musunuz? 

The NeOse tam 
size göre bir 

ürün. Adından da anlaşılabileceği gibi The NeOse, yanık kokusuna 
duyarlı bir cihaz. Yanık kokusu gelmeye başladığında hem sesli hem 
de telefonunuza gelecek olan mesaj ile sizi uyarıyor. The NeOse aynı 

zamanda mutfak kazalarını önlemek için de kullanılabilir. 

Gitarınızı otomatik olarak akort edin

The NeOse ile yanmış 
yiyeceklere son

Ortamdaki havayı 
temizleyin

Yeni akıllı tarak 

Gitar çalmaya yeni başlayanlar için 
en can sıkıcı durumların başında 
gitarlarının akortlarının bozulması 
geliyor. Hava değişimlerinde 
bile yaşanan bu değişimlerden 
sebebiyle sürekli gitarınızı akort 
etmek canınızı mı sıkıyor? Bu 
soruna hızlı bir çözüm üretmek 
için ortaya çıkmış olan The Roadie 
2 akıllı telefonlarla uyum içinde 
çalışan bir otomatik akort aparatı. 
Yaz aylarında satışa çıkması 
beklenen ürün daha önceki 
versiyonlarının başarısından dolayı 
büyük bir ilgiyle bekleniyor.
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