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Sabah odanızda 
güneş doğsun

Eğer perdeleriniz sımsıkı kapalı yatıyor ya da 
güneş görmeyen bir odada kalıyorsanız çaresi var. 

Philips tarafından geliştirilen bu yeni masa saati sizi 
hem hoş bir müzikle uyandırıyor hem de artarak 
güneş ışığı veriyor ve gün doğumunu odanızda 

simüle ediyor. 10 farklı ışık ayarı bulunan cihaz aynı 
zamanda dilerseniz favori radyo kanalınızı da sabah 

çalarak müzikle uyanmanızı sağlıyor.

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Duvarı bir de
akıllıyla delin!

Armani’den 
akıllı saat

Tarlalar için 
böcek öldürücü

Akıllı saatlerde lüks 
markalar hızla artmaya 
başladı. Milan moda 
fuarında açıklanan 
yeni ürünler 
arasında Emporio 
Armani’nin akıllı 
saati de vardı. 
Android Wear 
2.0 kullanan 
yeni saat, 
Snapdragon 
Wear 2100 
işlemciye ve 
Amoled ekrana 
sahip. Yeni saatin 
fiyatı konusunda ise 
şimdilik bir açıklama 
yapılmadı. 

Tarım sektöründe iyi ve zararlı böcekler vardır. Zararlı böcekler bütün 
ürünlerin heba olmasına neden olabilir. IVL tarafından geliştirilen Photonic 
Fence, üç metre yükseklikte ve 30 metre genişlikte bir alanda böcekleri 
tarıyor. Bu işlemi yaparken böceği 100 metre öteden tanıyabiliyor. Sahip 
olduğu lazerler ile de imha ediyor. Bu işlem 25 milisaniyede gerçekleşiyor 
ve 1 saniyede 25 farklı noktaya atış yapabiliyor. Sahip olduğu zararlılar 
listesi sayesinde böceklerin hareketleri, kanat çırpışları ya da görüntüleri 
üzerinden tanıyıp yalnızca zararlı olanları yok ediyor.

Akıllı cihazlar hayatı 
kolaylaştırmaya 
devam ediyor. 

Matkabın akıllısı 
ne işe yarayacak 

demeyin. Black & 
Decker bir sorunu bu sayede 

çözmüş. Black & Decker Smartech 
matkap, diğer tüm özellikleri ile 
bir matkabın yapması gereken işi 
yapıyor. Ancak Bluetooth üzerinden 
akıllı telefonlara bağlanarak batarya 

durumu hakkında bilgi verebiliyor. Daha 
da önemlisi şarj istasyonunda 
bulunan diğer bataryaların 

durumlarını da görüp, 
hangisi ile çalışmaya 
devam edeceğinizi 
kestirebiliyorsunuz. 



Geçtiğimiz yıl duyurulan 
ve yeni modlar ile 

özellikleri değiştirilebilen 
Moto Z Play’in yenisi 

açıklandı. Moto Z2 Play, 
5.5 inç HD ekrana, 2.2 GHz 
Snapdragon 626 işlemciye 

sahip. 3 GB hafıza ve 32 
GB depolama alanı sunan 

versiyona ek olarak 4 GB hafıza 
ve 64 GB depolama alanı 

sunan bir sürümü de var. Her 
ikisi de SD kart kullanarak 1 TB’a 

kadar terfi ettirilebiliyor. Moto 
Z2 Play, 12 megapiksellik arka 

kamerasına ek olarak 5 megapiksellik ön 
kamera ile geliyor. 

Her şey akıllanır da duş başlıkları bundan nasibini 
almaz mı? Eğer siz de duş alırken müzik dinlemeyi 
seviyorsanız bu ürün tam size göre. H2oVibe Rain 
öncelikle çok başarılı bir duş başlığı. Ama aynı zamanda 
bir bluetooth hoparlör. Böylece telefonunuz ile 
eşleşerek müzik çalabiliyorsunuz. Cihaz aynı zamanda 
aramalara cevap vermenize de izin veriyor. Su geçirmez 
çift mikrofonu ve çağrı cevaplama düğmesi sayesinde 
bir yandan duş alıp bir yandan görüşme yapmanız 
mümkün. 

Tak çıkar 
telefon

Duş alırken 
müzik dinleyin

Eğer kıyafetlerinizi kuru temizlemeye götürmede 
ihmalkar davranıyorsanız, dert etmeyin! Panasonic Nanoe 
X isimli elbise askısı, giysilerinizin sürekli güzel kokmasını 
sağlıyor. Askılık içerisinde bulunan negatif yüklü iyonlar 
ve deodorant sayesinde hem elbiseler temizleniyor, hem 
de kötü kokulardan arındırılıyor. Askılık özellikle ter ve 
sigara kokularının silinmesinde büyük katkı sağlıyor ve 
bu işlem için elbisenizin beş saat askıda kalması yeterli. 
Askılıklar, 180 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Elbiseleriniz hep 
iyi koksun
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Günümüzde çocukların akıllı telefon sahip olma yaşı 7’lere kadar 
indi. Bunda en büyük sebep ise ebeveynlerin gittikçe artan 

güvenlik endişeleri. Alcatel tarafından geliştirilmiş olan Move 
Time, bu dertlere derman olabilir. Move Time’ın özellikleri oldukça 

etkileyici. 40 mm’lik kare formundaki bu saat üzerinde tek renkli 
yaklaşık 1 inçlik ekran bulunuyor. Nano SIM ile çalışan saat IP 

67 sertifikası sayesinde suya ve toza, aynı zamanda 1.5 metrelik 
yüksekliklerden düşmeye dayanıklı. Saati kullanmak oldukça kolay. 

Kendi cep telefonunuz ile eşleştirip yazılımları kurduğunuzda 
artık saati uzaktan takip edebiliyorsunuz. Alcatel Move Time, hem 
Android hem de iOS telefonlar ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.  

Çocuklara 
güvenlikli saat


