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Güneş Enerjili
Kindle Kılıfı
E-kitap pazarının liderlerinden
Amazon Kindle e-kitabı şarj etmeden
bir ay kullanabiliyorsunuz.
Yeni piyasaya sürülen, güneş enerjisi
ile şarj olabilen SolarKindle kılıf
kullanarak, Kindle’ınızda bir şarj ile
3 ay boyunca kitap okuyabileceksiniz.
Kullanım süresini uzatmak için
tek yapmanız gereken şey işiniz
bittiğinde kitabınızın kapağını
kapatıp güneşli bir ortama koymanız.
Kılıf ayrıca LED okuma lambası
da içeriyor. Bu sayede e-kitabınızı
gece yatmadan önce de rahatlıkla
okuyabiliyorsunuz.

İpad Tarayıcı
Tablet kullanıcılarının en çok
kullandığı aksesuarlardan
biri “dock station” tabir edilen
istasyonlar. Bu istasyonlar
kullanılarak tabletler hem
şarj edilebiliyor hem de
masaüstünde el değmeden
ayakta kalmaları sağlanabiliyor.

www.solarmio.com

Brookstone tarafından
piyasaya sürülen tarayıcı
istasyon ise bu istasyonlara
başka bir işlevsel katıyor.
Bu tarayıcı istasyonu kullanarak
her türlü resim ve dokümanı
en fazla 300 dpi çözünürlükte
tarayarak tabletinize
atabiliyorsunuz.
www.brookstone.com
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Apple Eğitime
Odaklandı
Apple, içinde binlerce konuda
500.000 ücretsiz ders, video, kitap ve
sunum gibi kaynakların bulunduğu
ve iPad, iPhone ve iPod Touch
kullanıcılarının ücretsiz ulaşabileceği
iTunes U programını tanıttı. iTunes
U 26 ülkeden eğitim kurumlarının
sunduğu kaynakları ücretsiz olarak
kullanıcılara sunuyor. Bu eğitim
kurumları arasında Stanford, Yale,
MIT, Oxford, Kaliforniya Üniversitesi
Berkeley gibi üniversitelerin yanı sıra
New York Modern Sanatlar Müzesi,
New York Halk Kütüphanesi ve
ABD Kongre Kütüphanesi de var.
Öğretmenler ve akademisyenlere de
öğrencilerine yönelik ders paketleri
hazırlamaları ve öğrencilerine iTunes
U üzerinden iletmeleri için gerekli
imkânlar sunuluyor. Ayrıca, Houghton
Mifflin Harcourt, McGraw-Hill ve
Pearson gibi büyük yayınevleri de
iTunes U üzerinden elektronik
ders kitabı satışı yapacak.
www.apple.com
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Kameradan
Canlı Yayın
Japon Cerevo elektronik üreticisi
Live Shell canlı yayın cihazını
tanıttı. Bu cihaz sayesinde herhangi
bir video kameradan WiFi veya
kablolu ethernet bağlantısı ile
canlı yayın yapabiliyorsunuz.
Üç adet kalem pille 3 saat yayın
yapabilen Live Shell’i güç kaynağı
ile de kullanmanız mümkün.
HDMI veya RCA ile kameraya
bağlanabilen Live Shell ile en fazla
704 x 528 piksel çözünürlükte
ve 1,5 Mbps hızında yayın
yapabiliyorsunuz. Yayın yapmak
için herhangi bir bilgisayara da
ihtiyaç duyulmuyor.
www.cerevo.com

Android
Fotoğraf
Makinesi
Cep telefonları ve cep
bilgisayarlarında fotoğraf çekme
özelliği artık sıradan ve
vazgeçilmez bir özellik oldu.
Fotoğraf makinelerinin bir işletim
sistemine sahip bir cep bilgisayarı
olma özelliği ise çok yaygın değil.
Polaroid tarafından tasarlanan
SC1630 Smart Camera,
Android işletim sistemine sahip
WiFi özelliği olan bir “akıllı fotoğraf
makinesi”. 16MP fotoğraf
çekebilen SC1630, 3X zuma ve
3,2 inch dokunmatik ekrana
sahip. Polaroid bu tasarımıyla,
fotoğraf makinesinin
kalitesinden ödün vermek
istemeyen kullanıcıları hedeflemiş
başarılı bir tasarım.

Tabletimsi Ultrabook
Bilgisayar sektöründe masaüstü, dizüstü, netbook
ve tabletten sonra şimdi de ultrabook segmenti doğdu.
Aslında çok hafif, çok ince, yeterince hızlı, uzun
batarya ömrü olan “gösterişli” dizüstü bilgisayarlara
ultrabook deniyor. Lenovo tarafından piyasaya sürülen
Yoga, 13,1 inch ekran büyüklüğü, 1,4 kg ağırlığı ve
1,7 cm kalınlığı ile ultrabook sınıfına giriyor. Fakat diğer
yandan 360° dönebilen menteşeleri sayesinde spiral
ciltli bir ajanda gibi açılan dokunmatik ekranı ile
bir tablet görevi de görebiliyor. Windows 8 işletim sistemi
kullanan Yoga’ya hem klavye/fare ile (bir bilgisayarda
olduğu gibi) hem de ekrandan dokunarak (bir tablette
olduğu gibi) girebiliyorsunuz. 1600x900 piksel ekran
çözünürlüğü ile tam bir ultratablet olarak sunulan
Yoga, 8 saat batarya ömrü vaad ediyor.
www.lenovo.com

www.polaroid.com
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