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Bir Suluktan
Çok Daha
Fazlası
Uzmanların baş ağrısı, yorgunluk,
halsizlik gibi birçok rahatsızlığın
kaynağı olduğunu belirttiği
yetersiz su tüketimi problemine
çözüm arayan Minnesota
Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu Nadya Nguyen,
kullanıcının günlük su tüketimini
takip eden ve tüketimin düzenli
olmasını sağlayan akıllı suluk
HidrateMe’yi geliştirdi.
Nadya Nguyen 2014 yılının
Eylül ayında ekibi ile birlikte sadece
54 saat içinde, su tüketimini
takip ederek mobil uygulaması
ile uyumlu çalışabilen bir su
şişesi geliştirmeyi başardı.

Bu ürün kullanıcının gün içinde
ne kadar su tükettiğini ve
daha ne kadar su tüketmesi
gerektiğini hesaplayarak
kullanıcıya bildiriyor. Eğer kullanıcı
belirlenen miktarın altına düşerse
suluğun üzerindeki ışık parlayarak
uyarı veriyor. Haznesi 0,7 ml’lik
olan bu akıllı suluk, iOS
ve Android işletim sistemine
sahip akıllı telefonlara yüklenen
uygulaması ile Bluetooth
üzerinden bağlantı kuruyor ve
su tüketimi ile ilgili verileri anlık
olarak uygulamasına aktarıyor.
Ayrıca kullanıcıya bir günde
içilmesi gereken su miktarını hedef
olarak belirleme imkânı sunuyor
ve gerektiğinde bu hedefe
ulaşılması için hatırlatma yapıyor.
Pil ömrü bir yıl olan akıllı suluk
bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.
Beş farklı renkte üretilen suluk
45 dolardan satılıyor.
https://neatorobotics.com

Doğaseverler İçin Özel Tasarım
2002 yılında kemer ve
kemer tokası geliştirmek
üzere Kaliforniya’da
kurulan bir giyim firması,
giyilebilir teknolojiyi kemer
mekanizması üzerinde
kullanarak farklı işlevleri olan
üç kemer tokası geliştirdi.
Ayarlaması kolay, rahat ve
şık kemerlerin daha kolay
kullanılabilmesi için
kemerde delik açılmamış,
onun yerine kayışın altına
6,4 mm aralıklarla çentikler
atılmış. Kemerin genişliğini
ayarlamak için dişli tokasını
kaldırıp kayışı kaydırmak
yeterli. Sonrasında kemer
tokasının arkasındaki
dişli düzenek çentiklerden
uygun olana kolaylıkla
takılıyor. Özellikle maceracı
doğaseverler için zorlu
doğa şartları göz önünde
bulundurularak geliştirilen
kemerler suya, soğuğa

ve aşınmaya karşı hayli
dayanıklı. Kullanım amacına
göre farklı özellikleri olan
kemerlerden birinin
(The Survivor) üzerinde şişe
açacağı ve çakmak taşı
bulunuyor. Uzun süreli kamp
yapılacaksa serinin ikinci
üyesi The Hunter kullanılabilir.
The Hunter’ın tokasının
altında bir çakı, üzerinde ise
testere, konserve açacağı,
kerpeten ve düz uçlu
bir tornavida bulunuyor.
The Explorer’da ise
The Hunter’ın özelliklerine
ek olarak dört AAA pil ile
üç ay süreyle kullanılabilen
bir GPS takip cihazı var.
Böylece bulunduğunuz
konumu, Google Maps
üzerinden gerçek zamanlı
olarak takip edebiliyorsunuz.
Şık ve kullanışlı bu kemer
tokasının fiyatı 79 dolar.
https://www.slidebelts.com/

