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Türkiye’de ismi henüz yeni yeni duyulmaya 
başlanan OnePlus, 2013 yılında kurulmuş 
Çin merkezli bir akıllı telefon şirketi. Firmanın 
kurulduğu günden bu yana en büyük 
iddiası, büyük markaların amiral gemisi 
olarak çıkardığı üstün özelliklere sahip cep 
telefonlarını çok daha uygun maliyetlerle 
sunabilmek. En büyük şöhretini ise çıkardığı 
telefonları ancak davetiye usulü satması ile 
kazandı. Bu anlayışa göre müşteriler yeni 

bir OnePlus telefon almak için kendilerine 
davetiye gelmesini bekliyorlardı ve belirli bir 
zaman aralığında alışverişi tamamlamaları 
isteniyordu. Daha sonra firma diğer marka-
larda olduğu gibi bayi kanalları üzerinden de 
satışa başladı.  

Güneş ışığına çözüm!
OnePlus 5T’de 6 inçlik 18:9 oranında bir 
ekran ile karşımıza çıkıyor. 2060 x 1080 çözü-

nürlüğünde gelen OnePlus 5T’nin parmak izi 
okuyucusu cihazın arka paneline taşınıyor. 
Güneş ışığı ve zorlu koşullara karşı otomatik 
olarak kendini ayarlayabilen OnePlus 5T’nin 
renk doğruluğu ve canlılığı kullanıcıların 
isteği doğrultusunda ayarlanabiliyor.
Tasarımın dışında OnePlus 5T, OnePlus 5’in 
ardından çift arka kameraya sahip akıllı tele-
fon furyasına katılıyor. F/ 1.7 diyafram açıklığı 
ile gelen lens, OnePlus 5 ile kıyaslandığında 
daha fazla ışık alıyor. Kullanıcılar, bu sayede 
gece çekimlerinde daha kaliteli çekimler 
yapabilecek. Bunun dışında OnePlus 5’te 
bulunan kameralar varlığını sürdürüyor.
Donanım bakımından OnePlus 5T’de OneP-
lus 5’te bulunan donanımın hemen hemen 
aynısı bulunuyor. 
Snapdragon 835 işlemcisiyle gelen OnePlus 
5T’de 8 GB RAM bulunuyor. 64 ve 128 GB 
dahili depolama seçenekleriyle gelen cihaz-
da yarım saatlik şarj ile bütün güne yayılan 
kullanım süresi vaat eden Dash Charge isimli 
şarj özelliği yer alıyor. 3300 mAh gücündeki 
batarya ile gelen cihazda kablosuz şarj ile 
suya ve toza dayanıklılık özellikleri aranıyor. 
OnePlus 5T, Avrupa’da 64 GB’lık versiyonu 
499 Euro, 128 GB’lık versiyonu ise 559 Euro 
fiyatlarıyla satılıyor.
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Akıllı 
hoparlörlerin yenisi

Akıllı hoparlör sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alan Google, bu 
pazardaki rakiplerine karşı geliştirdiği Google Home Max ile iddialı. Google; 
Amazon, Apple, Microsoft ve Xiaomi gibi tanınmış teknolojileri 
devlerinin akıllı hoparlör piyasasına giriş yapmasının 
ardından ürün sayısını artırmaya karar 
vermişti. Daha önce piyasaya 
sürdüğü Google Home 
ve Google Home 
Mini modelleriyle 
dikkat çeken 
Google, bu alanda 
iyi bir pazar payı 
elde etti. 

Çerçevesiz telefon

Panasonic, uygun fiyatı ve farklı tasarımıyla 
öne çıkan Eluga C modelini tanıttı. Panasonic, 
Eluga C’de 3 tarafı çerçevesiz olmasıyla birlikte 
telefonun alt kısmında bir orta tuş yer ve sensörler 
bulunuyor. 5.5 inç büyüklüğünde 16:9’luk 720p 
çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Eluga C’de 
MediaTek MT6750T işlemci, 4 GB RAM ve 64 
GB dahili depolama yer alıyor. Eluga C’nin arka 
kısmında 13 ile 5 MP’lik çift arka kamera ve 8 MP’lik 
bir ön kamera ile geliyor. MicroSD kart desteği, 
parmak izi okuyucusu ve 3000 mAh gücünde 
batarya ile gelen Eluga C’nin satış fiyatı Panasonic 
tarafından 200 dolar olarak açıklandı. 



Samsung’un 2017 yılında satışa sunduğu Galaxy S8 
ile birlikte tanıttığı DeX aksesuarının yeni sürümü 
daha işlevsel hale geleceği bekleniyor. Galaxy 
S8’leri monitör bağlantısı aracılığıyla fonksiyonel bir 
bilgisayar haline getiren DeX’in Galaxy S9 ve Galaxy 
S9+ ile birlikte yeni sürümünün tanıtılacağı belirtiliyor. 
Kablosuz şarj yüzeyi gibi hazırlanan Dex Pad’in daha 
kullanışlı bir kullanım sunması bekleniyor. Ayrıca 
Android 8.0 ile çalışan akıllı telefonların ekranı bir 
dokunmatik bir touchpad olarak kullanılacak.  

Lüks saat markaları da artık yeni çağın 
ihtiyaçları çerçevesinde ürünler çıkarmaya 

devam ediyor. Bu markalardan biri olan 
Michael Kors, Android Wear tabanlı 
akıllı saati Access’i piyasaya sürdü. Hem 

iOS hem de Android akıllı telefonlar 
ile birlikte çalışabilen yeni saatlerde 

Bradsaw modelleri pembe altın, 
sarı altın tonda 44.5 mm’lik 
paslanmaz çelik kasaya sahipler. 

1 ATM su basıncına dayanıklı 
olan saatlerin bilezikleri ve tokaları 

istenildiğinde değiştirilebiliyor. 
Yeni saatler sayesinde sosyal medya 
güncellemelerini görebiliyor, metin ve 

e-posta uyarıları alabiliyor ve Google akıllı 
yardımı kullanabiliyorsunuz. 

Samsung DeX 
yenileniyor

107EKONOMİK FORUM

Asus, ilk 18:9 ekranlı akıllı telefonu Zenfone Max Plus’ı duyurdu. Son 
olarak Pegasus 4S modelinin tanıtımını gerçekleştiren Asus, Zenfone 
serisinin ilk 18:9 ekran boyutlarındaki modeli Max Plus yada M1 olarak 
adlandırılan orta segment özellikler barındırıyor. 5.7 inç büyüklüğünde bir 
ekran ile gelen Max Plus’ta Full HD+ çözününürlüğüyle geliyor. Donanım 
olarak MediaTek’İn 8 çekirdekli 6750T işlemcisiyle gelen Zenfone Max 
Plus’ta 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile 3 GB RAM ve 32 GB dahili 
depolama seçenekleri yer alacak. 16 ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka 
kamera ile gelen Max Plus’ın ön yüzünde 8 MP’lik bir kamera bulunacak. 

Geniş ekran arayanlar için

En güçlü selfie kamerası
Vivo, V7 modelinde bulunan 24 MP’lik selfi kamerasının yanında diğer 
özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekmesi bekleniyor.Tasarım olarak 5.7 inçlik 
FullView ekranında 1440 x 720 çözünürlük ve 18:9 görüntü oranıyla IPS 
LCD panel kullanılıyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelen V7’de 
çift SIM kart ve microSD kart desteği yer alıyor. Vivo V7’nin donanım 
özellikleri arasında 1.8 Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 
450 işlemcisi, 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor. Android 
7.1 işletim sistemiyle çalışan V7’de 3.000 mAh gücünde bir batarya 
bulunuyor. Vivo, V7 modelinin satış fiyatını 300 dolar olarak belirledi.

Akıllı saatin 
lüks tanımı


