
Dikiş makineleri üreticisi PFAFF, dikişle profesyonel 
ya da hobi olarak ilgilenen herkese yönelik yeni 
ürünü olan bilgisayarlı piko nakış makinası Pfaff 
Creative 4.5’i duyurdu. Yeni makine bilgisayar 
üzerinden güncel yazı fontlarını yükleyebilme, özel 
tasarımları kaydedebilme, 48 mm genişliğinde maxi 
süsleme dikiş ve dekoratif desenler yapabilme, 480 
adet dahili dikiş ve dekoratif desen oluşturabilme 
özelliklerine sahip. Makine üzerinde, renkli ve yüksek 
çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor ve bu 
ekran üzerinden büyütme, küçültme, kaydırma 
gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Pfaff Creative 4.5 
bilgisayarlı piko nakış makinesi, yüksek hafızası 
ile desenleri, kombinasyonları ve özel tasarımları 
kaydedebiliyor. Art arda desen kombinasyonları ile 
yeni kombine dekoratif desenler oluşturabiliyor. 
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Artık saat markalarının da yoğun bir 
şekilde akıllı saat pazarına girmeye 
başladığı bir döneme şahitlik ediyoruz. 
Bu akımın son temsilcilerinden biri de 

moda ve saat markası olan Diesel oldu. 
DieselOn Time isimli model, ilginç 

özellikleri ile dikkati çekiyor. Saat 
Dark Sky uygulaması yardımıyla, 
kötü hava koşullarında kadranında 
görsel ipuçları verecek hava 

efektlerine sahip. Örneğin; hava 
buz gibi olduğunda, kadran buz gibi 

görünürken, şiddetli bir fırtınada, 
kadranda yıldırımlar beliriyor. 48 mm 

çapında bir kasaya sahip olan DieselOn 
Time, Android OS 4.4 veya iPhone iOS 9.0 
ile birlikte çalışabiliyor. 

Gürültüsüz müzik keyfi

Uygun fiyata 
bir dolu 
özellik

Sony tarafından piyasaya sunulan WH-1000XM2 gürültü engelleyici kulaklık, dünyanın en iyi gürültü 
önleme teknolojisi olan Ambient Sound ve Personal Noice Canceling Optimizer / Ortam Sesi ve 
Kişisel Gürültü Engelleme Ayarlayıcısı özelliğine sahip. Avuç içinizi kulak üstü 1000XM2’nin dış 
yüzeyine yerleştirerek, gürültü engellemeyi geçici olarak devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu şekilde, 
kulaklığı kapatmak zorunda kalmadan konuşmak veya bir anonsu dinlemek mümkün oluyor. Rahat 
bir kafa bandına ve 30 saatlik pil ömrüne ek olarak, bu kulaklıkta ayrıca, yalnızca 10 dakikalık şarj ile 70 
dakikalık müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan hızlı şarj özelliği bulunuyor. 

Huawei, en güncel teknolojilerle donatılmış 
ancak uygun koşullarla müşteriyle buluşacak 
olan akıllı telefonu Huawei Y7 2018’i piyasaya 
sundu. Huawei Y7 2018, 18:9 görüntü 
formatına sahip 5,99 inç HD+ FullView ekrana 
sahip. İnce çerçeveler ve 2.5D kavisli ekran 
paneline sahip telefonun ön yüzünde fiziksel 
bir buton bulunmuyor. Fotoğraf konusunda 
da iddialı olan cihazın çift lense sahip arka 
kamerası, çekimlerde alan derinliği etkisini 
artırmak için, 13 MP ve 2 MP’lik sensörleri bir 

arada barındırıyor. Huawei Y7 2018’in 8 MP’lik ön kamerası yüksek 
çözünürlüklerde öz çekim yapmanız imkan veriyor. Telefonun en 
önemli özelliklerinden biri de sunduğu güvenlik seçenekleri. Siyah 
ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonun 
tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.399 TL olarak belirlenmiş.

Akıllı saatlerde 
yeni bir oyuncu


