
BlackBerry’nin Uni, Athena ile Luna kod adlı üç yeni Android işletim 
sistemli akıllı telefonların teknik özellikleri belli olmaya başladı. 
Athena kod adlı modelde Fiziksel QWERTY/Z klavye bulunacak. 
Çift arka kamera ile gelecek olan cihazda Snapdragon 660 
işlemcisi, 6 GB RAM  ile 64 GB dahili depolama da yer alacak. Uni 
kod adlı cihaz hakkında alınmış olan kamera patentinde cihazın 
geriye doğru sarkabilen mekanik bir kamera lensi açıklanıyor.
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Fujifilm, X-H1’de sunduğu özelliklerle kul-
lanıcı kitlesini genişletecek gibi görünüyor. 
Pek çok teknik özellik barındıran Fujifilm 
X-H1’de 24.3 megapiksel APS-C X-Trans 

CMOS III sensör bulunuyor. Sensörü güçlü 
X-Processor Pro işlemci ile destekleyen Fu-
jifilm, modele yerleştirmiş olduğu 5 eksenli 
görüntü sabitleme özelliğiyle dikkatleri üze-
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Fotoğraflar artık daha gerçek
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HTC’den 
yeni
amiral 
gemisi
Zor bir dönemde 
mücadele eden 
HTC’nin yeni 
amiral gemisi U12 
için hazırlıklarını 
sürdürürken, bu 
modelden önce bir 
bütçe dostu bir model 
üzerinde çalıştığı 
anlaşıldı. HTC’nin 
Breeze kod adlı Desire 
12 cihazında giriş 
seviyesi modellerinde 
çerçevesiz 
ekran tasarımını 
buluşturacak. 5.5 inç 
büyüklüğündeki 18:9’luk bir ekran ile gelmesi beklenen HTC Desire 
12’de 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolamasının bulunması bekleniyor. 

BlackBerry 
sağlam geliyor

rine çekiyor. Tam 5.5 durak avantaj sağlayan 
bu sistem sayesinde daha keskin fotoğraflar 
ile pürüzsüz videoların çekilmesini mümkün 
hale getiriyor. 

4K video çekin
Elektronik perde ve EFCS sistemiyle gelen 
X-H1’de 4K çözünürlüğünde 30 ve 24 FPS vi-
deo çekimleri gerçekleşebiliyor. 200 Mbps’lik 
bit rate değeri sayesinde video tarafında ne 
kadar ciddi olduğunu gösteren X-H1’de çift 
SD kart yuvası yer alıyor. Çift SD kart girişi sa-
yesinde X-H1 ile video çekilirken kartlardan 
birinin dolması halinde herhangi bir kesinti 
yaşanmadan diğerine geçiş yapılıyor. Full HD 
çözünürlükte saniyede 120 FPS çekim imkanı 
da sunan X-H1’de geniş bir düzenleme des-
teği sağlayan F-Log desteği veriliyor. 4K vi-
deoları yaklaşık 16 dakika boyunca çekebilen 
X-H1’de kulaklık girişi de bulunuyor. X-H1’de 
yer alan yüksek kaliteli dahili mikrofonu aracı-
lığıyla 24-bit ses kaydı imkanı sunuyor. 
ISO 200-12800 aralığında aktif olarak kulla-
nım imkanı sunan Fujifilm X-H1’de 3 inçlik 
1.04 milyon nokta hareketli bir dokunmatik 
LCD ekranla geliyor. Böylece kullanıcılara ra-
hatl bir kullanım imkanı sunan X-H1, 3.69 mil-
yon noktalık elektronik vizörüyle öne çıkıyor. 



Hem işletmelerin hem de eğitim sektörünün yoğun ilgi gösterdiği 
Chromebook’lar artık yalnızca kolay satın alma özellikleri ile değil, güçlü 
donanımları ile de göze çarpmaya başladılar. Acer tarafından tanıtılan Spin 
11’de USB-C bağlantıları, güçlü işlemcisi ve Stylus kalemi ile eğitim 
başta olmak üzere kullanıcıların her alandaki ihtiyaçlarına 
cevap verebiliyor. 
11.6 inçlik yeni Acer Chromebook Spin 11, iki farklı versiyon 
ile geliyor. Bu versiyonlar CP311-1H ve CP311-1HN. Fiyatların ise 
349 dolardan başlaması bekleniyor. Her iki model de işlemci, hafıza 
ve depolama birimi ile birbirinden ayrılıyor. Ancak diğer özellikler standart 
olarak geliyor. Ancak CP311-1HN ile birlikte gelen Wacom stylus kalem büyük bir 
artı. Bilindiği gibi dokunmatik dijital kalemlerde köklü bir geçmişe sahip olan Wacom, 
halen bu alanda en iyi ürünleri piyasaya sürüyor. Acer Chromebook Spin 11’de beraberinde 
gele Wacom EMR Stylus ile rakiplerine fark atmaya çalışıyor. Stylus’un içerisinde batarya olmaması 
kafada soru işaretleri yaratsa da, Wacom pasif kalemlerde de iyi işler çıkarabilir. Acer Spin 11, esnek form 
faktörü olarak birkaç farklı şekilde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ekranı arkaya tamamen yaslayarak tablet modunda 
kullanabiliyorsunuz. Ya da çadır modu şekline getirip, ters V şeklinde masaya yerleştirebilirsiniz. 
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Orta format fotoğraf makinesi denildiğinde akla ilk gelen 
Hasselblad H6D-400c MS isimli yeni modelini duyurdu. 
H6D-100c MS modeli üzerine tanıtılan bu model, çoklu 
çekim üzerine kuruluyor. 100 megapiksellik CMOS 
sensörünün hareket ettirilmesiyle altı pozu tek bir kare 
haline dönüştürebilen H6D-400c MS, bunun sonucunda 
23200×17400 piksel fotoğraf çıkarabiliyor. 400 megapiksel 
çözünürlüğe denk gelen bu fotoğrafların boyutu yaklaşık 
2.3 GB olarak dikkat çekiyor. 

Orta format 
fotoğraf makinesi

Parmak izi 
okuyuculu telefon

Meizu M6s, 5.7 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile gelecek. İnce 
çerçeveli bir tasarım ile gelen cihazın ön kısmında ana ekran 

tuşu yer almıyor. Meizu M6s’in parmak izi okuyucusu cihazın yan 
tarafında bulunuyor. Cihazın kilidini 0.2 saniyede açabilen okuyucu 

ile farklı işlemler de gerçekleştirilebiliyor. Teknik açıdan Meizu M6s’te 
Samsung’un Exynos 7872 işlemcisi bulunuyor. 3 GB RAM ile 32 GB 

ve 64 GB dahili depolama seçeneklerinin yanında MicroSD kart 
desteği de yer alıyor. Şampanya altın, mat siyah, ay ışığı grisi ve 

kobalt mavisi olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle gelen Meizu 
M6s’in 32 GB’lık sürümü 155 dolar, 64 GB’lık sürümü ise 186 dolar 

fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Eğitim sektörüne müjde!


