
Samsung, 
üzerinde 
çalışmayı 
sürdürdüğü 
The Wall isimli 
MicroLED 
TV’yi tanıttı. 
Piyasada 
bulunan 
OLED TV’lerde 
bulunan 
LED’lere 
kıyasla daha 
küçük ve 
mikrometre büyüklüğündeki MicroLED teknolojisi barındıran 
televizyon boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 
Sunduğu derin siyah renklerin yanında yüksek kontrast ile OLED 
TV’ler ile fark yaratan The Wall, ince bir tasarım da barındırıyor. 
Şimdilik bir konsept olan The Wall’un önümüzdeki yıllarda 
tüketicilerle buluşması bekleniyor.

EKONOMİK FORUM108

2018’in en çok ilgi çeken elektronik cihazla-
rından biri de akıllı hoparlörler. Yapılan araş-
tırmalara göre satın alma trendlerinde ilk 
sıraları paylaşıyor. Logitech’in bir alt markası 
olan Ultimate Ears, bu alanda yenilikçi çö-
zümler sunmaya devam ediyor. Bunlardan 
biri de Megablast. Bir Bluetooth hoparlörden 
beklentileriniz aslında bellidir. Yeterince uzun 
pil süresi olsun, kaliteli ses versin ve kullanım 
kolaylığı sağlasın. Ultimate Ears Megablast 

tüm bunlardan çok daha fazlasını verebiliyor. 
Neler mi? Mesela parazit yaratmadan orijinal 
sesi ciddi anlamda artırabiliyor. Ya da güçlü 
pili sayesinde 16 saat boyunca çalışabiliyor. 
üç metre suyun altında 30 dakika boyunca 
çalışmaya devam edebiliyor. 
Tüm bunlara ek olarak Amazon ile uyumlu 
olarak çalışıyor ve Alexa ile yapacağınız tüm 
işlemleri yerine getiriyor. Ayrıca fiyatı da ra-
kiplerine göre çok daha iyi. 
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Hem güçlü hem de akıllı hoparlör
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Nokia serisi 
devam 
ediyor

Tüketicilere sunduğu farklı segmentlerdeki Nokia modelleriyle 
bir hareketliliğin gerçekleşmesini sağlayan HMD Global, Nokia 6 
modelinin yeni sürümünü duyurdu. Donanım olarak sekiz çekirdekli 
2.2 Ghz Cortex A-53 işlemcileriyle gelen Nokia 6’da Adreno 508 
grafik işlemcisi ve 4 GB RAM bulunuyor. 32 ve 64 GB dahili depolama 
seçenekleriyle gelen Nokia 6, 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD 
kart desteği bulunuyor. Yeni nesil Nokia 6’da 16 MP çözünürlüğünde 
arka kamera ve 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla beraber 
cihazın arka kısmında parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Megablast, isminden de anlaşılabileceği gibi oldukça yüksek 
ses veren güçlü bir hoparlör. Tek başına büyük ses sistemlerinin 
yapabileceği işi hakkıyla üstesinden geliyor.

Tüm duvarı kaplayan 
televizyon!

Megablast, daha önceki sürümlerde ve pek 
çok rakipte olduğu gibi silindir bir tasarım-
da. Genelde bu tasarıma sahip ürünler yatık 
olarak kullanılıyor ancak Megablast için aynı 
durum geçerli değil. Megablast’in tepesinde 
bir açma kapama tuşu var. Hemen üzerinde 
de çok büyükçe bir ses artırıp azaltma tuşu. 
Arkasında bulunan USB portu üzerinden şarj 
ediliyor. Farklı renk seçenekleri ile gelen Me-
gablast’in tasarımı bizden tam not alıyor. 
Megablast’i kullanmak için cep telefonunuz, 
tabletiniz ya da bilgisayarınız ile Bluetooth 
bağlantısı kurmak zorundasınız. Ancak cep 
telefonu kullanımında küçük bir sorun var. 
Megablast ile görüşme yapmanız mümkün 
değil. Öte yandan cihaz bir yazılım sayesinde 
Amazon akıllı hizmetlerine erişim sağlıyor. 
İletişim kurmak için “Alexa” komutunu sesli 
olarak vermeniz yeterli. Bu durumda müziğin 
sesi kısılıyor ve komutunuz dinleniyor. Ardın-
dan Alexa size cevap veriyor ya da belirlediği-
niz komutu yerine getiriyor.   
Megablast, isminden de anlaşılabileceği gibi 
oldukça yüksek ses veren güçlü bir hoparlör. 
Tek başına büyük ses sistemlerimin yapabile-
ceği işi hakkıyla üstesinden geliyor. Özellikle 
açık havada, piknikte ya da plajda kalabalık 
grupların işine yarayabiliyor. Toza, darbeye ve 
suya dayanıklılığı da bunun için yapılmış za-
ten. 16 saatlik pil ömrü sayesinde gün boyu 
müzik keyfinizi devam ettirebilirsiniz.



Acer, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Swift 7 modelini tanıttı. 
Yalnızca 8.98 mm inceliğindeki Acer Swift 7’de 14 inçlik Full HD 
IPS dokunmatik ekran bulunuyor. 4G LTE bağlantısı sayesinde 
internetten asla kopmayan Swift 7’de nano SIM ve eSIM desteği 
de yer alıyor. Swift 7’de tasarım olarak Corning Glass NBT 
dokunmatik ekran, touchpad arkadan aydınlatmalı klavye 
ve ultra ince alüminyum gövde yer alıyor. Swift 7, Nisan 
ayından itibaren 1.699 Euro fiyatla dünya genelinde 
satışa sunulacak.

Dünyanın en büyük saat üreticileri arasında yer alan Tag Heuer, 
Connected Modular 45 ile girdiği akıllı saat pazarına Connected 

Modular 41 ile devam ediyor. Piyasaya sürülen en fazla 
özelleştirme seçeceği barındıran akıllı saatleri arasında bulunan 

Connected Modular 45’in altına konumlandırılan Connected 
Modular 41, isminden tahmin edileceği gibi 41 mm çapında 
bir kasa üzerine kuruluyor. 390×390 piksel çözünürlüğünde 

AMOLED ekranlarda inç başına 326 piksel bulunuyor. 8 GB’lık 
dahili depolama ile gelen saatte 1 GB RAM de yer alıyor. Suyun 

50 metre derinliğine kadar dayanabilen saatte GPS ve NFC 
teknolojileri kullanılabiliyor. Yurt dışı satış fiyatı 1.200 dolardan 

başlayan Connected Modular 41, geniş özelleştirme seçenekleri 
sayesinde 17 bin dolara kadar yükseltiliyor.

Dünyanın en incesi!
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DJI, Ronin-S isimli kamera dengeleyicisini 
duyurdu. Piyasaya sürdüğü Mavic, 
Spark gibi drone modelleriyle tanınan 
DJI, Hasselblad’ı satın almasının 
ardından görüntüleme sektörüne 
girmeye adım adım hazırlanıyor. 
Görünüş olarak DJI’ın daha önce 
piyasaya sürdüğü Osmo Mobile modeline 
benzerlik gösteren Ronin-S, YouTube’da 
içerik üretenler için kullanışlı bir aksesuar 
olarak görülebilir. Ronin-S’in yük sınırı henüz 
bilinmemekle birlikte Canaon 5D, Panasonic GH 
serisi ve Sony Alpha serisi için uyumlu olduğu 
tahmin ediliyor.

Daha 
net 
videolar 
için 

360 
derece 
döndürün

HP’nin 4K çözünürlüğündeki 15.6 inçlik ekranıyla bir önceki 
sürümün birebir aynı ekran tasarımıyla yapılan Spectre x360’ın sağ 
tarafına bir parmak izi okuyucusu ve tam boyutlu bir sayı takımı 
bulunuyor. 13.5 saatlik pil ömrü ve yarım saatte yarısına kadar hızlı 
şarj edilebilen Spectre x360 donanımıyla da öne çıkıyor. 8. Nesil 
Intel Core işlemcisiyle gelen yeni nesil HP Spectre x360’da AMD 
Radeon RX Vega M veya NVIDIA GeForece MX1050 seçenekleri 
sunuluyor. HP Spectre x360, 18 Mart’tan itibaren 1.370 dolarlık fiyat 
etiketiyle satışa sunulacak.

Akıllı saatte lüks esintiler


