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Farklı alanlardan uzmanların desteğiyle üç 
yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen Flip, 
aynı anda birden fazla kullanıcının ister elle 
yazı yazarak isterse Flip’in çift taraflı kalemi-
ni kullanarak yazı tahtası görünümündeki 
ekrana içerik girmesine izin veriyor. Bunu 

yaparken her kullanıcı kendi yazma stilini, 
yazı boyutunu ve rengini seçebiliyor. Kulla-
nıcılar Flip ile sunum yaparken ekran üze-
rine aynı anda not alabiliyor, sunumlarını 
farklı ortamlardan ekrana getirebilecekleri 
dijital içeriklerle zenginleştirebiliyorlar. Tüm 
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Salonunuz için 
şık bir hoparlör
IKEA’nın Sonos ile yaptığı iş birliğinin meyvelerini 2019’dan önce 
görmeyebiliriz, ancak bu mobilya devinin kendi hoparlörlerini 
piyasaya süremeyeceği anlamına gelmiyor. ENEBY hoparlörlerini 
tanıtan IKEA, minimalist tasarımı taşınabilirlikle buluşturuyor. İlk 
olarak ABD ve Birleşik Krallık için piyasaya sürülecek modeller iki 
farklı boyutla geliyor; 8×8 inç ve 12×12 inç. Hoparlörlerin tasarımı 
firmanın çoğunlukla kullandığı raf malzemelerine de oldukça uygun. 
Hoparlörleri evinizin bir köşesine yerleştirmek için montaj için 
herhangi bir araç gereç kullanmanıza da gerek yok. IKEA bu noktada 
ürünlerinin taşınabilir olmasına dikkat etmiş. Bunlara ek olarak 
ürünlere birkaç akıllıca özellik daha eklenmiş. 

Samsung Electronics, dijital flipchart 
Flip’i Türkiye’de satışa sundu. Toplantı 
odalarını dijitalleştirmek üzere 
tasarlanan Samsung Flip, geleneksel 
yazı yazma hissini korurken, alınan 
notların hızlı ve çok kolay bir şekilde 
dijital ortamlara aktarılması ve 
paylaşılmasına izin veriyor. 

Gerçek zamanlı 
radon gazı ölçümü

içerikler Flip’in UHD çözünürlüğe sahip 55 
inç ekranında daha net bir görünürlük ka-
zanıyor. Ekranla etkileşime girmek için özel 
bir dokunmatik kalem kullanmanın zorunlu 
olmadığı Flip'te katılımcılar notlarını hızlı bir 
avuç içi dokunuşla kolayca silebiliyorlar.

Gelişmiş cihaz uyumluluğu
Flip'in taşınabilir, tekerlekli standı sayesinde 
her mekân toplantı odasına dönüşebilirken, 
gelişmiş cihaz uyumluluğu özelliği sayesin-
de bilgisayarlardaki içerikler kolay bir şekilde 
ekrana aktarılabiliyor. Entegre ekran-pay-
laşım fonksiyonu Flip içeriğini herhangi bir 
kesintiye veya görsel kalite düşüklüğüne ne-
den olmadan, bağlı olduğu bilgisayarlarda, 
akıllı telefonlarda veya tabletlerde görüntü-
lemeye izin veriyor. 
Toplantı bitiminde Flip, tüm içeriği merkezi 
bir veri tabanına, güvenli bir şekilde kaydedi-
liyor. Geleneksel toplantıların sonunda hep 
yaşanan, elle tutulmuş notların toplanması, 
düzenlenmesi gibi sıkıntıların tümü böylece 
tarihe karışıyor. Yüksek güvenlikli, şifre ko-
rumalı sistem, toplantı detaylarını yalnızca 
onaylı kullanıcıların erişebileceği şekilde ko-
ruma altına alıyor. 

Radon gazı evlere çok farklı yollardan girebiliyor ve oldukça 
zararlı olabiliyor. Norveç merkezli Airthings ise geliştirdiği 
Wave cihazıyla insanların radon gazını düzenli bir şekilde 
ölçebilmeleri için gerçek zamanlı ölçüm hizmeti veriyor. Wi-Fi 
bağlantısına sahip, pille çalışan bu aygıt bir duman dedektörü 
kadar büyüklükte. Yüzeyinde küçük delikler bulunan cihazın 
ortasında size kirlilik hakkında geri bildirimde bulunan bir LED 
ışık bulunuyor. Bunlara ek olarak cihazın ön yüzüne iki adet 
sensör de konumlandırılmış.



Son zamanlarda kablosuz teknolojilerin gelişmesiyle birlikte 
piyasadaki Bluetooth hoparlörlerin sayısında kayda değer bir artış 
yaşandı. Anker’in SoundCore Boost hoparlörü de fiyatına oranla 
sunduğu performansla bu cihazların arasına katılıyor. SoundCore 
Boost kenarlarından yuvarlatılmış dikdörtgen biçiminde bir kutu. 
Yarım kilo ağırlığındaki bu siyah kutunun diğer cihazları şarj etmek 
için bulunan USB portu lastik bir tıkaçla saklanıyor. Cihaz şarj olmak 
için micro-USB kullanıyor. Hoparlörde 3.5mm stereo girişi de 
bulunuyor. Öte yana hoparlör gücünü 5,200 mAh bataryadan alıyor. 
Cihazın üzerinde 5 adet buton bulunuyor. Güç/Bluetooth eşleme 
butonu, ses yükseltme-kısma, oynatma/durdurma ve bas artırma 
butonu UP. Eğer hoparlörü bir akıllı telefonla eşlerseniz cihazın 
üzerindeki tuşlar otomatikman telefon cevaplama/reddetme gibi 
kontroller için çifte ayara dönüyor. 
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HP’nin duyurduğu Chrome OS tabanlı ikisi bir arada bilgisayar 
Chromebook x2, gerek özellikleri gerekse fiyatıyla iPad Pro’ya 
rakip olmak istiyor. x2 modeli her ne kadar iPad Pro ve Surface 
Pro gibi rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulsa 
da fiyatı diğer Chromebook’larla karşılaştıracak olursak yüksek 

kalıyor. Diğer Chromebook modeller 300 
dolar civarında seyrederken x2’nin 
fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş. 

Tabii bu modelin özellikleri diğer 
Chromebook’lara göre daha 

yüksek Chromebook x2 yanında 
klavye ve kalemiyle de birlikte 

geliyor. Bu aksesuarlar cihazın 
599 dolarlık fiyatına dahil. 

Huawei P20 lite, yeni çentikli ekranı, 5.84-inch 
FHD+ (2280x1080) ölçülerinden oluşuyor ve 19:9 
ekran gövde oranı ile geliyor. 2.5D çift taraflı kavisli 
ve elmas kesim cam ekran çerçevesinin yanı sıra 
7.4 mm inceliğe sahip olan ürün, Klein Mavisi 
(Klein Blue), Sakura Pembesi (Sakura Pink) ve Gece 
yarısı Siyahı (Midnight Black) renk seçenekleri ile 
sunuluyor. 16MP ön kamerası, 16MP+2MP iki lensli arka kamerası, 

f/2.0 diyafram açıklığa sahip olan 
P20 lite, fotoğrafları en ayrıntılı 
detaylarına kadar yakalayabiliyor. 
Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 
Huawei P20 lite kullanıcılarına 
farklı fonksiyonlar sunuyor. 
Kullanıcılar, fotoğrafın arka 
planını istedikleri gibi 16 
farklı dinamik temadan seçip 
değiştirebiliyorlar. 

Eğitim dünyası 
için biçilmiş kaftan

Eğlenceli fotoğraf  
çekim yeteneği

Süper hızlı SSD’ler
Samsung Electronics, üçüncü nesil SSD’leri olan 
Samsung 970 PRO ve EVO'yu duyurdu. Samsung 
970 PRO ve EVO modelleri, M.2 form faktörü 
standardına göre ve en gelişmiş PCIe Gen 3x4 şerit 
arayüzle tasarlandı. 970 serisi NVMe bant genişliği 
potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarırken 3D, 
4K grafik işlemleri, en gelişmiş oyunlar ve veri 
analizi gibi işlemler için benzersiz bir veri işleme 

performansı sunuyor. 970 PRO 3.500 MB/
sn'ye kadar sıralı okuma, 2.700 MB/sn'ye 
kadar sıralı yazma hızı sunarken EVO 
modeli ise 3.500 MB/sn'ye kadar sıralı 
okuma, 2.500 MB/sn'ye kadar sıralı yazma 
hızı sunuyor. Samsung'un yeni V-NAND 
teknolojisi ve yeni tasarlanan Phoenix 
denetleyicisi sayesinde sıralı yazma 
hızlarında önceki nesil ürünlere kıyasla 
yüzde 30'un üstünde artış sağlandı. 

Sesi daha güçlü hissedin


