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Huawei
Ascend D:
Dünyanın
En Hızlı
Cep Telefonu
Huawei, dünyanın en hızlı
cep telefonunu, yine kendi üretimi
olan K3V2 dört çekirdekli 1,5 GHz
hıza sahip işlemciyi kullanarak
piyasaya sürdü. 4,5 inch
720P ekrana sahip olan Ascend D,
1080P video çekimi yapabiliyor.
www.huawei.com

İpad Video
Konferans
İstasyonu
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Yayalar İçin
Hava Yastığı

Geliştirilen yazılımlar sayesinde
tablet bilgisayarlar bazen
bir gazeteye, bazen bir banka
şubesine dönüşebiliyor. Bazen
de bu yazılımları tamamlayan
aksesuarlar işimizi daha da
kolaylaştırıyor. Resimde görülen
video konferans istasyonu
bu tür aksesuarlara iyi bir örnek.

Araç güvenliğinde genelde
sürücü ve yolcuların güvenliği
ön plandadır. Volvo ise
2013 yılı başlarında V40 model
araçlara, yayaların güvenliğine
yönelik hava yastığı yerleştirmeyi
planlıyor. Bu hava yastığının,
bir yayaya çarpma durumunda
ön camın etrafında yayanın
darbe alması muhtemel olan
bölgeleri kaplayarak yayanın daha
az zarar görmesini sağlaması
planlanıyor.

www.usbfever.com

www.volvo.com
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Bulut Yazıcı
Canon tarafından geliştirilen PIXMA MX892, güç kablosu dışında
bir kablo gerektirmeyen bir bulut yazıcı. Diğer bir ifadeyle internet üzerinden
ulaşabileceğiniz bir yazıcı/tarayıcı/fax. Bu teknoloji sayesinde yazıcı ile
aynı fiziksel ortamda olmanız gerekmiyor; şehirlerarası hatta uluslararası
çıktı almanız mümkün.
www.canon.com

36.3 MP
Fotoğraf
Makinesi:
Nikon D800

Nikon ürün gamına 36.3 MP
D800 modelini ekledi.
Saniyede 4 kare tam-çerçeve
görüntü alabilen D800, Nikon’un
şu ana kadar ürettiği en büyük
CMOS algılayıcılara sahip
(35,9 x 24 mm). Nikon D800,
fotoğraf çekiminde profesyonel
sonuçlar verirken, saniyede
30 kare 1080P veya saniyede
60 kare 720P video
çekimi de yapabiliyor.
www.nikon.com

Cüzdana Sığan
Tarayıcı
Planon tarafından geliştirilen
SlimScan, sadece bir kredi kartı
büyüklüğünde olan ve
300 DPI renkli tarama yapabilen
bir tarayıcı. Bu tarayıcıyı kullanarak
vesikalık resim, kartvizit veya
satış fişleri taramanız mümkün.
USB bellek gibi çalışan SlimScan,
600 resmi hafızasında
tutabiliyor.
www.planon.com

Akıllı Telefonların
Yeni Marifeti:
POS (Point-of-Sale/
Ödeme Noktası)
Online para gönderme hizmeti veren PayPal,
her IOS veya Android telefonu bir POS cihazına çeviren
Here POS cihazını tanıttı. Akıllı telefonların kulaklık
çıkışına takılan Here’in yuvasından geçirilen kredi kartı,
özel bir ses çıkararak telefona kendini tanıtabiliyor.
İnternet üzerinden PayPal sunucularına bağlanan
Here, karttan alınan ödemeyi kullanıcının
PayPal hesabına aktarıyor.
www.paypal.com
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