Apple’dan Yeni Ürünler
Geçtiğimiz günlerde Apple bir dizi yeni ürün tanıttı. Apple
Saat 3’le gelen en önemli özellik yanınızda telefon olmadan
telefon görüşmesi yapabilmeniz. Apple’ın deyimiyle sörf
yaparken bile kolunuzdaki saat sayesinde gelen telefonları yanıtlayabiliyorsunuz. Ayrıca Saat 3’ün uzun süre sabit
durduğunuzda biraz dolaşmanız gerektiğini hatırlatmak,
nefes egzersizleriyle sakinleşmenize yardımcı olmak gibi
yetenekleri de var. Apple iPhone’da da farklı iki seri tanıttı.

iPhone8 ve iPhone 8 Plus olarak tanıtılan seride iPhone7
serisine göre en dikkat çeken yenilik kablosuz şarj özelliği.
Bunun dışında daha hızlı işlemci, daha iyi kamera gibi iyileştirmeler de yapılmış. Daha radikal olansa iPhone X serisi. Romen rakamıyla X 10 anlamına geldiği için iPhone 10
olarak teleffuz ediliyor. Neredeyse tüm ön yüzü kaplayan
ekranı, yüz tanıma sistemi (Samsung Note 8 gibi fotoğrafla kandırılamıyor) ve ana sayfa butonunun kaldırılması
en dikkat çekici özellikleri. iPhone’un 10. yılına özel olarak
üretilen ve ABD’de 1000 dolara satılan telefon Türkiye’de
6000 TL civarında hayli yüksek bir fiyata satılacak. Yeni tanıtılan tüm telefonlar ek ücret karşılığında hızlı şarj özelliğine de sahip olabiliyor. Bu özellik sayesinde 30 dakikada
%50 şarj düzeyine ulaşabiliyorlar.
_
https://www.apple.com/

Akıllı Forma
Günlük eşyaları “akıllandırma” furyası devam ediyor.
Nike’nin NBA ile anlaşmalı formalarını satın
aldığınızda formanızı NikeConnect uygulamasıyla
eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ne zaman isterseniz
formasını giydiğiniz oyuncunun bilgilerine,
istatistiklerine, atış görüntülerine ve kişisel bazı
paylaşımlarına erişebiliyorsunuz.
Uygulamaya kayıt olduktan sonra telefonu
ne zaman formadaki etikete dokundursanız oyuncu ve
takımla ilgili “özel” içeriklere ulaşabiliyorsunuz.
Ayrıca size özel bazı fırsat ve teklifler de sunuluyor.
Formasını taşıdığınız oyuncunun oluşturduğu
müzik listesinden antrenman görüntülerine kadar çeşitli
bilgilere ulaşmak keyifli olsa da işin bir de
mahremiyet boyutu var. Formayı tanıttığınız andan
itibaren, bu formayı kimin, nerede, ne sıklıkla
kullandığı gibi bilgilere erişmek mümkün.

Fırsatlardan faydalanmak için her defasında
telefonunuzla formadaki etikete dokunmanız gerekiyor,
uygulama da telefonunuzdan konum bilgisi alabiliyor.
İlk olarak basketbolcuların giydiği akıllı formaların
başta futbol olmak üzere diğer sporlara da yayılacağı
söylenebilir. Akıllı formanın tanıtım videosunu izlemek
için https://www.youtube.com/watch?v=0DKnEIdQ5t0
adresine tıklayabilir ya da yukarıdaki kare kodu
akıllı cihazınıza okutabilirsiniz.
_
news.nike.com/news/nikeconnect-jersey-app-guide
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