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Sony’den ilk çift 
kameralı telefon
Xperia serisi akıllı telefonlarını genişletmeyi hedefleyen Sony’nin 
üzerinde çalıştığı çift kameralı telefonu göründü. GFXBench 
testinde görünen H3213 Avenger kod adlı cihazın ön kısmında 
çift selfi kamerası yer alacak. 16 ve 8 MP çözünürlüklerinde olacak 
ön kameralar ile 4K çözünürlüğünde video çekimleri yapacağı 
düşünülüyor. Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacak cihazın 
teknik özellikleri arasında 2.2 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli 
Snapdragon 630 işlemci, Adreno 508 grafik işlemcisi ve 4 GB RAM 
ile gelmesi bekleniyor. Henüz resmi satış fiyatı belirsizliğini koruyan 
cihazın Xperia XA Ultra ismiyle gelmesi bekleniyor.
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Nokia ürün gamını 
genişletiyor

Fossil, akıllı saat pazarına girdi
Fossil, sportif akıllı saat arayanlar için Q Control isimli akıllı saati tanıttı. Q Control’de Android 
Wear 2.0 işletim sistemi bulunuyor. iOS ve Android cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan saatte 
GPS, Strava ve Google Fit uyumluluğu da yer alıyor. Q Control’de Snapdragon Wear 2100 
işlemci ve 4 GB RAM yer alıyor. 24 saatlik kullanım süresiyle gelen Q Control’de kalp atış hızı 
sensörü ve özel dijital saat yüzleri de içeriyor. Fossil Q Control hem fiziksel hem de online 
mağazalarda satışa sunulacak. Q Control’ün satış fiyatı ise 275 dolar olarak açıklandı.

Sağlık sektörünün tanınan markaları arasında yer alan Withings’i satın 
alan Nokia, firmanın beğeni gören ve bir akıllı saatin yapabildiği her 
şeyi gerçekleştirebilen Steel HR’ı Nokia Steel HR adıyla ön siparişe 
sunuldu. Kullanıcılar, Nokia Steel HR’ın üzerinde yer alan sensörler 
sayesinde gün içerisinde attığı adım sayısı, kalp atış hızı ve uyku 
süresini takip edebiliyor. Nokia Steel HR’ın üzerinde bulunan küçük 
dijital ekran sayesinde gelen bildirimleri gösterebiliyor. Satış fiyatı 190 
Euro olarak belirlenen Nokia Steel HR ile diğer Withings ürünleri Steel 
ve GO da Nokia adı altında yeniden satışa sunuldu.

Apple için 
özel DJI Drone

Drone pazarında liderliği elinde bulunduran DJI, yalnızca Apple 
tarafından Alpine White Mavic Pro modelini tanıttı. Tamamen 
beyaz bir gövde tasarımıyla gelen Alpine White Mavic Pro’nun 
pervane ve kumandası da beyaz renkli olacak. Apple’a özel 
paket halinde satışa sunulan Alpine White Mavic Pro’da iki ekstra 
batarya, pervane ve taşıma kılıfı da bulunuyor. Bütün Apple 
Store’larda satılmayacağı açıklanan Alpine White Mavic Pro’nun 
orijinal Mavic Pro modeliyle arasında bir fark bulunmayacak. 
DJI, Apple için satışa sunduğu Alpine White Mavic Pro modelini 
fiyatını 1049 dolar olarak belirledi. 



HTC, Vive Focus isimli hepsi bir arada 
VR başlığını resmen tanıttı. Vive Focus’ta 
Snapdragon 835 işlemcisi ve içten 
dışa konum takibi gerçekleştiriliyor. 
Altı açılı bağımsız hareket kabiliyeti 
sunan ilk VR başlığı olan Vive Focus’ta 
üç açılı serbestlik özelliği bulunan 
basit bir hareket kumandası yer 
alıyor. Kumandada daha büyük 
Vive cihazlarında olduğu gibi bir 
dokunmatik kontrol yüzeyi bulunuyor. 
Vive Focus’un ne zaman piyasaya 
sürüleceği konusunda net bir açıklama 
yapmayan HTC, şimdilik yalnızca Çin’de 
satışa sunulacağını açıkladı. Başlığın 
çıkış tarihi ve fiyatı ise belirsizliğini 
koruyor. Bununla HTC tarafından 
geliştirilen bağımsız Google Daydream 
başlığının ABD’de satışa sunulmayacağı 
da belirtildi.

Devlet başkanlarının portrelerinin 
bulunduğu iPhone modelleriyle tanınan 
Caviar isimli firma piyasaya yeni sürülecek 
iPhone X için özel bir tasarımla karşımıza 
çıktı. Daha önce titanyum ve meteor 
gövdeli versiyonlar satışa sunan Caviar, 
şimdi güneş enerjili iPhone X Tesla adını 
verdiği modeli tanıttı. Normal iPhone 
X’in kasasını titanyum değiştirmesinin 
ardından güneş panelleri eklenerek kendi 
kendini şarj edilebilen bir model olmasıyla 
dikkat çekiyor. Nicola Tesla, Elon Musk ve 
Steve Jobs’dan ilham alınarak üretilen bu 
modelde 24 karat altın kaplamalı detaylar 
yer alıyor. Caviar, iPhone X Tesla’nın satış fiyatı olarak 64 GB için 4.445 dolar, 256 GB içinse 
4.700 dolar olarak normal iPhone X satış fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek bir fiyat açıkladı.

VR dünyasında 
yeni bir ürün
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Gionee, yeni modeli Gionee S11 modelini 
tanıttı. Tasarım olarak 6 inç büyüklüğü ve 
1080×2160 çözünürlüğündeki AMOLED 
ekranıyla Oppo R11 ve OnePlus 5T 
modellerine benzerlik gösteren Gionee S11 
modelinin önünde 16 ile 8 MP ve arkasında 
ise 16 ile 5 MP çözünürlüklerinde toplam 
dört kamera ile yer alıyor. Mavi, altın 
ve pembe renk seçenekleriyle gelen 
Gionee S11’de 6 GB RAM ve 64 GB dahili 
depolama alanı işlemcisi bulunuyor. 

Dört kameralı 
telefon 

80 megapiksellik 
panoramalar
Panasonic, profesyonel fotoğraf makinesi kullanıcıları için Lumix G9 modelini 
duyurdu. Lumix G9’un başlıca özellikleri arasında 20 Megapiksel Live CMOS 
sensör, 0.04 saniyede netleme yapabilen süper otomatik odak ve 120 FPS 
elektronik vizör bulunuyor. Micro Four Thirds lenslerin kullanıldığı Lumix G9’da 
optik imaj sabitleme özelliği de yer alıyor. Lumix G9 ile 60 FPS 4K kalitesinde 
video çekimleri yapılabiliyor. Kamerada mevcut olan High-Res modu ile 
çekilen fotoğrafların çözünürlüğü 80 Megapiksele kadar artırılabiliyor. Yeni 
200mm f/2.8 Leica lensle uyumlu olarak kullanılabilen Lumix G9, 1699 dolar 
fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

iPhone’ların 
en pahalısı


