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Logitech uzun zamandır bilgisayar dünyası-

nın en başarılı aksesuarlarını üreten marka-

sı. Fare, klavye, hoparlör, webcam ve oyun 

ekipmanları ile tanıdığımız marka, bir süredir 

yaptığı satın almalar ile farklı sektörlerde de 

faaliyet gösteriyor. Örneğin koşucu kulaklıkla-

rında Jaybird markası ile büyük beğeni toplu-

yor. Ultimate Ears markası ile güçlü bluetooth 

hoparlörler üretiyor. Ve kurumsal müşterilere 

TEKNOLOJİ

Tabletleriniz
  ile üretime
     geçin!

Hazırlayan: Murat YILDIZ 

Logitech köklerinden 

vazgeçmiyor ve yalnızca 

bilgisayarlara değil artık mobil 

ürünlere de aksesuar üretiyor. 

Tabletler için geliştirdiği 

aksesuarlar ile cihazların hem 

işlevselliğini artırıyor hem de 

ekstra koruma sağlıyor.

Akıllı saatlerde şıklık yarışı
Akıllı saatlerin ilk modelleri teknoloji markalarından gelmeye başlamıştı. Ancak saat üreticileri de 

artık tüketicilerin bu ihtiyaçlarına cevap verecek yeni modelleri birbiri ardına piyasaya sürmeye 

başladılar. Skagen tarafından piyasaya sürülen Falster serisi bunların en yenisi. Yuvarlak dokunmatik 

ekranı, yalın tasarımı ve şık kordonu ile dikkati çeken Falster, özellikleri ile de göz dolduruyor. 

Gümüş ve altın çerçeveli kasa seçeneklerine sahip olan Falster akıllı saatler 42 mm kasa çapına ve 

12 mm kalınlığa sahipler. Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş kasa üzerinde tam renkli yuvarlak 

bir ekran bulunuyor. 300 miliamperlik batarya sayesinde bir günlük kullanım süresi sunan Skagen 

Falster’ın tam dolumu ise iki saat sürüyor. 512 MB hafızaya sahip olan akıllı saat Google WearOS 

kullanıyor. Saat Android ve iOS akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

yönelik geliştirdikleri video konferans çö-

zümleri ile geleneksel markalardan çok daha 

farklı ve cazip çözümler sunuyor. Tüm bu ye-

nilikçi ürünlere ve iş kollarına rağmen Logi-

tech köklerinden vazgeçmiyor ve yalnızca 

bilgisayarlara değil artık mobil ürünlere de 

aksesuar üretiyor. Tabletler için geliştirdiği 

aksesuarlar ile cihazların hem işlevselliğini 

artırıyor hem de ekstra koruma sağlıyor. Bu 

ürünlerden en yenisi ise 5. ve 6. Nesil iPad’ler 

için geliştirilmiş olan bluetooth klavyeler.   

Slim Combo ve Slim Folio

Yeni klavyeler olan Slim Combo ve Slim Fo-

lio, iPad’lere hem işlevsellik hem de koruma 

sağlıyor. Yeni tasarımıyla Apple Pencil tutu-

cusuna kavuşan kılıflar, ayarlanabilir destek 

standları sayesinde 40 dereceye varan izleme 

açısına sahip olmalarıyla göze çarpıyor. 

Slim Combo, yazma, görüntüleme, çizim ve 

okumadan oluşan dört kullanım moduy-

la çok yönlü bir kullanım sağlamış. Ürün, 

üç farklı seviyede ayarlanabilir aydınlatmalı 

tuşları, çıkartılabilen modüler klavyesi ve 

iOS kısayollarıyla, dizüstü bilgisayarlardaki 

yazma deneyimini iPad'e taşıyor. Slim Com-

bo üzerinde kendi bataryası var. Bir kere şarj 

ettiğinizde, üç ay boyunca bir daha şarj et-

meden rahatlıkla kullanmaya devam edebili-

yorsunuz. Bu çok önemli bir özellik çünkü her 

akşam şarj edilecek yeni bir cihaza kimsenin 

tahammülü yok artık. 

Diğer yeni ürün olan Slim Folio ise ince ve 

hafif tasarımıyla dikkati çekiyor. Bu üründe 

en önemli özellik ekstra bir ağırlık ve kalınlık 

getirmeden güçlü bir koruma sunması. Pilleri 

kolayca değiştirilebilen kılıf, akıllı güç yöne-

tim sistemi ve düşük enerji tüketimine sahip 

Bluetooth bağlantısı sayesinde dört yıla va-

ran yüksek batarya ömrüyle göze çarpıyor. 

Bu oldukça yüksek bir süre ve Slim Folio 

kesinlikle bu konuda bir övgüyü hak ediyor. 

Slim Folio, sabitlenebilen tasarımı sayesinde 

her yüzeyde kolayca kullanılabiliyor.



Nissan’ın yeni elektrikli otomobili Leaf, Nissan 

Intelligent Mobility vizyonunun amiral 

gemisi olarak; enerji, sürüş ve sosyal hayatla 

entegrasyon konularında markanın öncü 

modeli konumunda. Nissan Intelligent Mobility; 

müşteriler arasında oldukça popüler olan 

Nissan ProPILOT, ProPILOT Park ve e-Pedal gibi 

yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. 

Bugüne kadar yeni LEAF müşterilerinin yüzde 

72'si isteğe bağlı olarak sunulan ProPILOT yarı 

otonom sürüş sistemini seçti. Bu yılın ilk altı 

ayında Nissan Leaf'e olan yoğun talep, modelin 

dünyanın en çok satan elektrikli otomobili 

statüsünü daha da güçlendirdi. İlk olarak 2010 

yılında piyasaya sürülen Nissan Leaf, o tarihten 

bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın 

alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa’da 100 

bin satış adedine ulaşmıştı.
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Asus’un 
en güçlüsü!

En çok satan 
elektrikli

Fotoğraf 
tutkunlarının 
dikkatine
Huawei, fotoğraf ve müzik tutkunları-

na yönelik farklı akıllı telefonları pazara 

sunmaya devam ediyor. HuaweY6 

modelinin 2018 versiyonu birçok farklı 

özellik ve göz alıcı değişiklikle birlikte 

sunuluyor. HuaweY6 2018, ultra yük-

sek ekran/gövde oranı ve 5,7 inç HD+ 

ekranıyla, birçok işlev için ideal bir 

donanım getiriyor. HuaweY6 P 2018’in 

2.5D FullView ekranı, güçlü donanımı 

zarafetle birleştirirken, EMUI 8.0 ara 

yüzüyle hız ve performans özelinde de 

üstün bir akıllı telefon olarak karşımıza 

çıkıyor. Ürün ayrıca yüz tanıma özel-

liğiyle cihaz güvenliği alanındaki en 

güncel teknolojiyi sunuyor. HuaweY6 

2018’de müzik tutkunları unutulma-

mış. 88 dB ses üretebilen cihaz, önceki 

sürümlerle kıyaslandığında, hoparlör-

den yüzde 78 daha fazla ses çıkarma 

kapasitesine sahip. HuaweY6 2018, 

kamera özellikleri ile de iddialı. 

Asus’un en yenisi ZenFone 5Z Türkiye’de satışa 

sunuldu. Yeni nesil Asus akıllı telefonlar arasında 

en güçlü donanımsal özellikler ile donatılan 

Zenfone 5Z, Qualcomm’un en gelişmişi 8 çekirdekli 

Snapdragon 845 işlemcisini kullanıyor. ZenFone 5Z, 

akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil 

ömrü ile dikkat çekiyor. Asus AI Boost teknolojisine 

sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile mükemmel 

batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu 

uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans 

sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun 

yanında yüz tanıma özelliği de sunan ZenFone 

5Z’nin Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, 

fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları 

optimize ediyor ve bu sayede en güzel fotoğrafı 

kolayca elde etme imkanı da sağlıyor. Yapay Zeka 

Teknolojisi, kullanıcıların bulunduğu ortamın ses 

düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses 

yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği ile de 

yepyeni bir deneyim vaat ediyor.

Güney Koreli LG Electronics’in orta 

segment akıllı telefonu LG K9 satışa 

çıktı. 5 inç HD ekranı ve geliştirilmiş 

kamera özellikleriyle dikkat çeken LG 

K9, geliştirilmiş kamera özellikleriyle 

de dikkat çekiyor. Dört çekirdekli 

Snapdragon 210 işlemcisinden 

güç alan LG K9’a 2GB RAM ve 

16GB dahili depolama eşlik ediyor. 

Arka kamerası 8, ön kamerası 5 

megapiksel çözünürlüğünde olan 

LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleri 

sayesinde düşük ışıklı ortamlarda 

aydınlık ve net görüntüler elde ediyor. 

Otomatik Çekim, El Hareketiyle 

Çekim, Selfie Flaşı ve Hızlı Paylaşım 

gibi pek çok özelliğin eklendiği LG K9, 

Android 7.1 Nougat ile açılıyor. LG K9 

içerisinde 2.500 mAh büyüklüğünde 

pil bulunuyor.

Uygun 

fiyatlı 

telefon 
arayanlara


