Tekno - Yaşam

Osman Topaç

Kuş Gözlem
Dürbünleri
Bu yaz yeni bir hobi edinmeye
ne dersiniz? Yaz tatillerinde veya
haftasonu pikniklerinde vakit
geçirdiğimiz ormanlarda veya
kuşların bulunduğu her ortamda
gerçekleştirebileceğiniz bir etkinlik
olan kuş gözlemciliği için gereken
tek şey bir dürbün veya teleskop.

Kızılötesi
Kamera
Donanımlı
Kuş Yuvası
Konu kuşlardan açılmışken
bu üründen bahsetmeden geçmek
olmaz. Görünüşte basit bir kuş
yuvasından farkı olmayan bu ürün
ile kuşların gözlerden uzak yuva
hayatını izleyip kaydedebiliyorsunuz.

Dürbün, özellikle doğada gezmeyi
seven kuş gözlemcileri için ideal bir
ekipman. Kuşları uzaktan izlemeyi
sevenler ise teleskobik dürbün veya
uygun bir teleskop da kullanabilir.
Kuş gözlemi için teleskop kullanmak
isteyen doğaseverler, şehir
ışıklarından uzak yaz kamplarında
gökyüzü gözlemi de yapabilir.

Güneş Enerjili
Kuş Banyosu
Sıcakların artması ile birlikte
bahçenize veya terasınıza kuşların
serinleyebileceği bir kuş banyosu
koymak isterseniz, tavsiyemiz
güneş enerjisi ile çalışan bir su
pompası olan bir kuş banyosu
almanız. Bu sayede, elektrik
kablosuna ihtiyaç duymadan,
serinlemek isteyen kuşlar için
gün boyu çalışan bir su
fıskiyesi yapmış oluyorsunuz.
http://www.solarbirdbath.net/

Böyle bir sistemi kendiniz de
yapabilir ve yaz boyunca kendi
belgeselinizi çekebilirsiniz.
http://goo.gl/EU035

USB
Buzdolabı
Sıcak yaz günlerinde bilgisayar
başında çalışmak zorunda kalanlar
için tasarlanmış bu soğutucu,
bilgisayarın USB çıkışından aldığı
5V elektrik ile içine konulan
içeceğin sıcaklığını 5 dakika
içerisinde 8°C’ye düşürebiliyor.
http://www.thinkgeek.com
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Cep Telefonu
Şarj Eden
Plaj Çantası
Yazın en çok bulunan şey güneş
ışığı. Yaz kış her zaman ihtiyacımız
olan şey ise cep telefonlarımızı
şarj etmek için bir elektrik prizi.
Bu iki gerçekten yola çıkan
tasarımcılar, üzerinde güneş
enerjisi panelleri olan bir plaj
çantası tasarlamış.

Dijital
El Büyüteci

Mobil
Oyun İstasyonu

“Meraklı miniklerin kullanabileceği
kadar basit, ama büyüklerin de
ilgisini çekecek kadar kuvvetli bir
dijital mikroskop” sloganı ile piyasaya
sürülen Zoomy, USB üzerinden
bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz
basit bir büyüteç aslında.
21” bir ekran kullanıldığında
cisimleri 53 kat büyük gösteren
Zoomy, daha küçük ekranlarda
43 kat büyük görüntü sağlıyor.

Yaz boyunca seyahat edecek olan
oyun meraklıları için tasarlanmış
olan G155 mobil oyun istasyonu
15.4” LED HD ekranı olan ve HDMI
girişe sahip bir oyun konsülü kılıfı.

http://goo.gl/gdQU5

Çantanın üzerindeki güneş
panelleri, çantaya bütünleşik şarj
edilebilir bataryayı şarj ederken,
siz de bu bataryayı kullanarak
standart USB kablonuzla
telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.
Artık hobi mağazalarında bile
satılan güneş panellerini kullanarak
siz de böyle bir çanta yapabilirsiniz.

İçine kendi oyun konsülünüzü
yerleştirebileceğiniz bu sistem
ile elektriğe ulaşımınız olan her
yerde oyun oynayabilirsiniz.
http://www.projectgaems.com/

http://goo.gl/HPdef
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