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Sony'den 360 derece 
hoparlör S50G
Sony’nin yeni ses kontrollü hoparlörü LF-S50G, tek bir kompakt ve 
şık hoparlörle online bilgilere ve yüksek kaliteli sese kolayca erişim 
imkânı sunuyor. 360 derece ses özelliğine sahip hoparlör, evinizin 
yeni dijital hub’ı olarak görev yapıyor. Dahili Google Assistant özelliği 
ile hoparlör adeta sevdiğiniz bir şarkıyı çalmasını isteyeceğiniz 
veya sorular sorabileceğiniz sanal kişisel asistanınız haline geliyor. 
S50G akıllı hoparlörde hem Android hem de iOS işletim sistemine 
sahip cep telefonunuzdan hızlıca müzik çalmanızı sağlayacak tek 
dokunuşla bağlantı özelliği bulunuyor.

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Akıllı saatlere 
uzun pil ömrü

Çerçevesiz 
ekranlar çoğalıyor

Geçen sene tanıttığı Mi Mix ile dikkatleri üzerine çeken 
Xiaomi, yeni gerçekleştirdiği bir etkinlikte Mi Mix 2’yi tanıttı. 
Geçen sene 6.4 inçlik bir ekrana sahip olan Mi Mix’in ekranı 

küçültülmüş. 5.99 inçlik ekran boyutuyla gelen Mi Mix 2, kullanıcılarına 
daha kolay bir tutuş ve kibar bir görünüm sunuyor. Mi Mix 2’nin başlangıç 

modeli olan 64 GB versiyonu 500 dolar fiyatla piyasaya sürülecek. 8 GB RAM 
ve 128 GB hafızaya sahip olan özel seramik versiyonu da 720 dolar olacak.

Garmin, Vivoactive 3 adlı akıllı saat ile piyasadaki üst 
düzey akıllı saatlere karşı mücadele edecek. Berlin’de 
gerçekleşen IFA 2017’de tanıtılan Vivoactive uzun pil 
ömrü, kaydırma tabanlı kontrol özellikleri ve uygun 
fiyatıyla oldukça dikkat çekti. Yuvarlak bir ekran ile gelen 
Vivoactive 3’te yerleşik GPS bulunuyor. Böylece kullanıcı 
sürekli ve oturum tabanlı olarak takip ediliyor. 
15 özel iç mekân ve açık hava uygulamasıyla 
gelen Vivoactive 3, stres takibi ve VO2 Max ölçme 
yeteneklerine de sahip.

Fujifilm 
X-E3

Dünyaca ünlü Japon fotoğraf ve görüntüleme sistemleri 
sağlayıcısı Fujifilm, elektronik vizörlü ve 24 MP APS-C X Trans III 
sensör ile gelen yeni aynasız fotoğraf makinesi X-E3’ü açıkladı. 

Fujifilm, X-E3 ile tüketicilere bütçe dostu bir telemetreli fotoğraf 
makinesi sunuyor. Saf bir elektronik 

vizör ve dokunmatik ekran ile 
gelen X-E3’ün yalnızca gövdesini 

almak isteyenler 900 dolar vermek 
zorunda. X-E3’ün yanında 18-

55mm f/2.8-4 lens ile birlikte 
edinmek isteyenler 1.300 
doları gözden çıkarması 

gerekecek. 



Michael Kors tarafından tasarlanıp 
üretilen Android saat ürün gamı The 

Access, Android Wear 2.0 işletim 
sistemini kullanan ve tüm iPhone 
ile Android telefonlar ile uyumlu 
yeni akıllı kol saati. Akıllı saatlerin 
elektronik aksamı veya kullanıcı 

deneyimi konuları, Michael Kors’un 
ilgisinin dışında kalmış. MK, yalnızca 
saatin kayış ve kadran çerçevesine 

odaklanarak, bir gece elbisesine veya 
bir davette giyilecek smokine eşlik 

edebilecek tasarımları hayata geçirmiş. 
MK saatlerinin fiyatları 350 dolar ile 

400 dolar fiyat etiketine sahip.

Android akıllı saatlere 
şıklık geliyor

Samsung, WW8800M model kodlu, Wi-
Fi, QuickDrive ve yapay zeka özellikli 
çamaşır makinesini tanıttı. QuickDrive 
teknolojisi, çamaşır miktarını ve 
niteliğini otomatik olarak anlayarak, 
yıkama süresini 70 dakikadan 39  
dakikaya düşürebiliyor. Bu analizi 
yapma konusunda yapay zeka 
kullanılıyor. Yapay zeka kullanıcının 
çamaşır yıkama alışkanlıklarından, 
tercih ettiği deterjan miktarına kadar 
bir çok değişkeni ölçerek, mümkün 
olan en iyi ve en hızlı yıkama modunu 
otomatik olarak belirliyor. Çamaşır 
makinesi aynı zamanda IoT teknolojisi 
ile de donatılmış durumda.
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Bir MacBook Pro’nun sağladığı alanın üç 
katını sadece tırnak büyüklüğünde bir 
alana sıkıştırmayı başaran Sandisk, microSD 
kartını tanıttı. Hafıza kartı, 400 bin e-kitap, 
200 bin adet 12 megapiksel fotoğraf, 100 
bin şarkı, 88 adet 1080p film, 16 adet bire 
bir Blu-Ray disk kopyası saklayabiliyor. Bir 
önceki hafıza rekoru kıran microSD kart 250 
GB kapasiteye sahipti. İki yıl içerisinde rekor, 
neredeyse ikiye katlanmış oldu.

Parmak ucunda 
400 GB

Star Wars’ın droid’leri

Yapay zekalı 
çamaşır 
makinesi

Sphero, 2015’te vizyona giren 
Star Wars: Güç Uyanıyor için 
satışa sunduğu BB-8 droid’inin 
ardından yeni film için 
geliştirdiği droid’leri tanıttı. 
Star Wars hayranları, BB-8’in 
yanında Star Wars serisinin 
genelinde yer alan R2-D2’nun 
droidi gelmemesi sebebiyle 
hayal kırıklığına uğramıştı. 
Serinin hayranları, Sphero’nun 
web sitesine eklediği iki yeni 
droid’in arasında R2-D2’nun 
yer alması sebebiyle oldukça 
sevindi. 


