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Dell XPS serisi uzun yıllardır notebook paza-

rında önemli bir yere sahip. Dell’in bilgisayar 

pazarında farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirdi-

ği ürün gamları arasında profesyonel mobil 

kullanıcıların artan işlemci, güç ve uzun süre 

pil dayanımı ihtiyaçlarını aynı zamanda şık 

bir tasarım ile buluşturuyor. Hemen hemen 

her sene yeni işlemci ve SSD seçenekleri 

ile güncellenen XPS serisi, ilk sürümden bu 

yana daha da inceldi ve boyutları daha da 

küçüldü. Üstelik aynı ekran boyutunu ko-

ruyarak. Yeni XPS 13, sekizinci nesil Intel i5 

ve i7 işlemci seçenekleri ile geliyor. Intel i5 

seçenekli modelde sekizinci nesil dört çekir-
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TEKNOLOJİ

Küçük ve hızlı

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Citroën, uzun yolculuklardaki yol tutması problemine yeni bir 

çözüm sundu. Otomobil yolculukları sırasında akıllı telefon ve 

tabletlerle ilgilenen kişilerin kâbusu olan yol tutması problemi 

Citroën’in Seetroën adını verdiği gözlükle tarihe karışıyor. Seetroën 

adındaki gözlük Avrupa’da 30 milyondan fazla kişinin yaşadığı 

probleme çözüm oluyor. Denizciler için geliştirilen bir çözümden 

yola çıkan Citroën, Seetroën gözlükleriyle otomobil, otobüs 

veya trenle seyahat edenlerin yol tutması problemini ortadan 

kaldırıyor. Seetroën gözlüklerinin kullandığı Boarding RingTM 

teknolojisi, yol tutması problemi %95 oranında ortadan kalkıyor. 

Gözlüğü çevreleyen sıvılar hem ön tarafta hem de yan taraflarda 

yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden yaratılıyor ve 

bulantı probleminin önüne geçiliyor. Peki, Seetroën tam olarak 

nasıl çalışıyor? Kullanıcılar yol tutma belirtisini hisseder hissetmez 

gözlükleri takıyorlar. Kullanıma başladıktan 10 - 12 dakika sonra 

Seetroën zihnin iç kulak tarafından algılanan hareketle yeniden 

senkronize olmasını sağlıyor. Bu sayede gözlüğü takanlar bir akıllı 

telefon veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorlar.

Dell XPS, İş dünyasının 
profesyonel yöneticileri için 
halen en iyi tercihlerden biri.

Fotoğraflarınız
hayat bulsun

Mini boyutu, şık tasarımı ve rahatlıkla her yere taşınabilir olma 

özelliği ile dikkat çeken Canon Selpphy CP1300, akıllı cihazlarla 

olan uyumu sayesinde her fotoğrafın baskısını anında imkanı 

sunuyor. Canon Selphy CP1300, Wi-Fi bağlantı özelliğiyle de tek 

tuşla internete bağlanma, fotoğrafların her zaman her yerden 

hızlı ve kolay bir şekilde baskısının alınmasını da sağlıyor. Canon 

PRINT uygulaması, MopriaTM, Apple AirPrintTM tarafından 

desteklenen Selphy CP1300, dayanıklı ve fotoğraf stüdyosu 

kalitesinde baskı almasıyla istediğini fotoğrafların en ince 

detayına kadar hayat basılabilmesine imkan tanıyor. 

Ayrıca, 2x6 fotoğraf kabini stilinin yanı sıra vesikalık 

fotoğrafların da çıktısını alma fırsatı da sunan SELPHY CP1300, 

siyah, beyaz, pembe farklı renk seçenekleriyle şık etkinliklerin 

tamamlayıcısı oluyor. 

Bulantı 
engelleyen 

gözlük

dekli Corei5-8250U işlemci kullanılmış. Bu 

işlemciye 8GB LPDDR3/1866 dual-channel 

hafıza eşlik ediyor. 

4K çözünürlükte

Depolama için ise Samsung’a ait 256 GB’lık 

PM961 NVMe SSD kullanılmış. 13.3 inçl IPS 

ekran 1920 x 1080 çözünürlükte çalışıyor. Bu 

modelin aynı zamanda 4K çözünürlükte do-

kunmatik ekranlı seçeneği de var. Eğer terci-

hinizi Intel i7 işlemciden kullanacak olursanız 

bu sefer 16 GB hafıza ve 512 GB SSD depo-

lama seçenekleri ile birlikte 4K çözünürlükte 

dokunmatik ekranı da ekleyebilirsiniz. 

Yeni Dell XPS’de bir önceki nesle göre birçok 

değişim dikkati çekiyor. Klavye düzeninde ar-

tık ok işaretlerinin üzerinde de tuşlar var. Bun-

lar kimi kullanıcılar için tercih edilmeyebilir. 

Ancak klavye her zamanki gibi hızlı ve akıcı 

yazım için ideal tıklama geri bildirimini ve tuş 

büyüklüğünü korumaya devam ediyor. 



ADATA Technology, dünyanın hem sıvı hem de hava soğutmalı ilk belleği Spectrix 

D80’i Türkiye’de satışa sundu. RAM devresinde kullanılan ısıyı dağıtan malzemeler 

yanında aynı anda hem sıvı hem alüminyum soğutucudan faydalanan Spectrix D80, 

yüksek soğutma becerisi sayesinde oyuncular ve yüksek performans bekleyenler için 

bir çözüm sunuyor. XPG’nin Spectrix D80 RAM’leri, ısıyı etkin bir şekilde dağıtmak için 

modülün üst kısmında hava geçirmez bir tüp içerisinde bulunan sıvı soğutucudan 

faydalanıyor. Hem Spectrix D80 hem de Spectrix D41’de daha iyi soğutma 

performansı elde etmek içinse ısıl iletken devre malzemeleri ve bunların üzerini 

kaplayan alüminyum bir soğutucu kullanılmış. 
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Dönüştürülebilir bilgisayarlara olan ilgi giderek artıyor. Ancak kullanıcılar artık 

daha yüksek performanslı cihazlar talep ediyor. HP bu ihtiyaçlara yönelik yerini 

ürünü HP ProBook X360 440 G1’i piyasaya sundu. HP ProBook x360 440 G1 

dönüştürülebilir bir iş bilgisayarında, ultra ince tasarım ve güçlü performansla 

çok yönlü kullanım imkanı sunuyor. Mobil profesyonellerin hem ofis içinde 

hem de ofis dışında ihtiyaçlarını karşılayacak çok yönlü ve dönüştürülebilir bir 

bilgisayar olan HP ProBook x360 440 G1, ultra ince tasarım ve güçlü işlemciye 

sahip. Windows 10 ve yüksek performanslı 8.nesil Gen Intel® Core™ işlemcilerle 

güçlendirilmiş, ultra ince ProBookx360 440, çok yönlü 360° dönen tasarımıyla 

iş hayatının gerektirdiği güç, güvenlik ve dayanıklılığı kullanıcılara sunuyor. 

Kullanıcılar opsiyonel HP Aktif Kalemle düşüncülerini hızlı bir şekilde bilgisayar 

ekranına aktarabiliyor ve USB-C™ girişini destekleyen tek bir kabloyla kolayca 

masaüstü bilgisayar verimliliğine geçiş yapabiliyor.

Zyxel, güçlendirilmiş dahili antenleri ile yüzde 30’a varan 

oranda daha iyi Wi-Fi kapsama alanı sunan WRE2206 

kablosuz genişleticiyi Türkiye pazarına sundu. Mevcut 

Wi-Fi ağına WPS düğmesi sayesinde tek dokunuşla 

bağlanan WRE2206, üzerindeki LED göstergesi ile 

genişletici için en iyi konumu belirlemeye yardımcı 

oluyor. Menzil genişletici WRE2206, üzerinde yer alan 

WPS düğmesi ile tek tıklamada basitçe kurulabiliyor. 

Kablosuz genişletici cihazların, kurulacağı lokasyon 

verimlilik için önem taşıdığı için WRE2206, üzerinde yer 

alan LED göstergesi ile en iyi konumu bulmaya yardımcı 

oluyor. LED gösterge aynı zamanda kaç cihazın bağlı 

olduğunu ve performansı 

nasıl etkilediğini de 

gösteriyor. WRE2206 

doğrudan elektrik 

prizine takılarak çalışıyor. 

Bir adet 10/100 Mbps 

ethernet bağlantı 

noktası üzerinden akıllı 

TV, yazıcı gibi cihazları 

da kablolu olarak ağa 

bağlamayı sağlıyor. 

Hem mobil hem güçlü!

Kablosuz ağınızı 
genişletin

Kitap okumanın 
en kolay yolu
Kitap severlere yepyeni bir okuma alışkanlığı 

kazandıran e-kitap okuyucularının en yenisi 

“Kobo Clara HD” piyasaya sunuldu. Farklı bir 

okuma deneyimi sunan ve hızlıca yükselişe 

geçen e-kitap okuyucularının en yenisi Kobo 

Clara HD, kitap kurtlarının tüm kütüphanesini 

yanında taşımasını mümkün hale getiriyor. Mavi ışığa 

maruz kalma oranını azaltmak için renk sıcaklığını 

otomatik olarak değiştiren Comfort Light PRO özelliğiyle 

kitap okumak artık daha keyifli hale geliyor. 8 GB yerleşik 

hafızası ve kağıda basılmış görüntüsüyle Kobo Clara 

HD’ler 6 bin adede kadar kitabı kolayca taşıma imkanı 

sunuyor. Kobo Clara HD’de yer alan Kobo Sleep Cover 

özelliği eller serbest okumaya izin verirken, önde yer alan 

deri kapağı açıldığında da otomatik olarak uyanıp ve 

kapatılırken de otomatik uykuya geçiyor. 

Sıvı soğutmalı ilk bellek


