بازار فناوري

مترجم :آذر رحمتي زاده

با این عینکها شب مثل روز می شود!

های ش���بانه علت اصلی تصادفات اتومبیل اند؟ با اینکه در شب ٪ 60
آیا می دانید رانندگی
ها اغلب در شب اتفاق می افتند .حوادث
ترافیک کمتر از روز اس���ت اما تصادفات در جاده
ش���بانه تقریبا  ٪50از حوادث ناش���ی از مرگ و میر را تشکیل می دهند. اما هم اکنون این
عینک جدید که NightGuide HD" نایت گاید ایچ دی یا راهنمای ش���ب" نام دارد
های تلویزیونی
به ش���ما اجازه می دهد با رنگهای پیشرفته و شفافیت باال درست مثل تصویر
ها بسیار با دوام ،سبک وزن و شیک
های شب را با کیفیت باال مشاهده کنید .این عینک
جاده
می باش���ند. این عینک با توجه به اینکه میلیونها نفر در شب هنگام رانندگی مشکل دارند
کمک بزرگی برای آنان محس���وب می گردد و دید صحیح با وضوح باال را برای آنان تضمین
می کند. اگر در هنگام رانندگی در طول ش���ب ،دچار مش���کل بینایی هستید و مسئولیت
رانندگی را به عهده دارید ،ایمنی مسئله ای جدی است و آسیب ناشی از رانندگی ناامن می
تواند زندگی را تغییر دهد یا حتی به زندگی پایان بخش���د .آیا تا به حال حس کرده اید که
تر می شوند؟ تاریکی عواقب قابل توجهی را
پلکهایتان در هنگام رانندگی در ش���ب سنگین
برای ایمنی جاده ای دارد و تصادفات شبانه هشت برابر بیشتر از تصادفات طبیعی است! این
عینکها به گونه ای طراحی ش���دهاند که از تابش اشعه ماوراء بنفش که برای چشمان شما
مضرند جلوگیری به عمل می آورند. این تکنولوژی دارای لنزهایی با کیفیت باال می باشد وبه
طرز چش���مگیری عدم دید را کاهش می دهد و وضوح را فراهم می سازد و رنگها را در شب
افزایش می دهد و شب را مانند روز روشن می سازد.

این پاک کنند ه فوق العاده است!

بچهها دیگر از حمام نمی ترسند!

نور توالت ،نوری انقالبی است که با اس���تفاده از خوشبو کننده هوا ساخته شده است! این
اختراع باور نکردنی کمک بزرگی به مردم سراسر جهان است .هیچ چیز بدتر از بد خوابیدن
نیس���ت و اینکه شما از خواب شب وحشت زده بیدار شوید و اگر در این لحظه در معرض نور
ناگهانی قرار بگیرید واقعاً درمانده می شوید .نور ،تولید مالتونین را کاهش می دهد و باعث
می شود که خواب رفتن شما سختتر شود .اما این نور جدید برای دستشویی انقالبی جدید
است که می تواند آسایش شما و عزیزانتان را تضمین کند .حتی در تاریکی کامل شما حمام
را پیدا خواهید کرد ،بدون اینکه چراغی را روشن کنید.
 Gگلو باول فرش یا توپ رنگی تازه کننده " نه تنهاهوای تازه را جایگزین
 lowBowl Fresh" 
هوای کهنه می کند بلکه بوی تند و زننده حمام را هم ناپدید می سازد و بوی تازه  24ساعته را
بمدت  7روز در هفته برای ش���ما ارائه می دارد! با"GlowBowl Fresh"  شما می توانید
از  13رنگLED  مختلف آن نیز لذت ببرید .می توانید یا از نورها به تناوب استفاده کنید و
از نمایش نور خیره کننده خود لذت ببرید و یا فقط یک رنگ مورد دلخواه را انتخاب کنید!
چه کسی فکر می کرد که رفتن به حمام می تواند اینقدر سرگرم کننده باشد؟ با استفاده از
تش���خیص حرکات پیشرفته،GlowBowl Fresh" " هنگامی که شما به حمام می روید
به طور خودکار روش���ن می شود و زمانی که شما حمام را ترک می کنید خاموش می گردد.
به این ترتیب صرفه جویی در باتری هم بعمل می آید.
س���انتی آن براحتی به هر اندازه دلخواه در می آید و به3.5بازوی انعطاف پذیر راحتی به
هر توالتی متصل می شود!؟ کافی است محل آنرا در توالت خود انتخاب کنید .سپس از 13
رنگLED یکی را انتخاب کنید یا می به طور توانید چرخشی این کار را انجام دهید .مرحله
بعد انتخاب نور باال
یا پایین است! حاال
حمام شما بوی عطر
گل یاس به خود می
گیرد و خوشبو می
ش���ود و در تاریکی
روش���ن می شود
خوشبو کننده هوا
ها
و این چراغها ماه
حفاظت از بوی بد
را فراهم می سازند.
از ط���رف دیگر اثر
روانی مثبتی برروی کودکان دارد و آنها دیگر از حمام رفتن ترس���ی ندارند بلکه از آن لذت
هم می برند .این چراغها هر  4ثانیه رنگ خود را به صورت خودکار تغییر می دهند .شما می
توانید آن را روی رنگ دلخواهتان متوقف سازید تا همیشه از وجود یک رنگ لذت ببرید .نور
ش���ب بسیار سرگرم کننده است! پوشش آن ضد آب است و آنرا می توان با پاک کنندههای
خانگی به راحتی تمیز کرد! روش���نایی آن  5مرحلهای است .قیمت این چراغهای خوشبو
کننده  30دالریا  120000هزار تومان است.

"Ipod آی پادهای" جدید!
Ipod" آی پادهای جدید یا پخش کنندههای موس���یقی قابل حمل" ظرفیت موس���یقی
نامحدود و باتری آن عمر نوح دارد .ارسال موسیقی از طریقG3اینترنت به گیرنده داخلی
،Shuffleانجام می پذیرد و دس���تگاه به طور خودکار هر بار که کاربر آن را روش���ن می کند،
به طور خودکار به روز می ش���ود ،زیرا همیشه با موسیقی مورد استفاده کاربر در رایانه او در
تماس اس���ت .باتری نیز به طور خودکار به امواجG3واکنش نشان می دهد و بدین ترتیب
همیشه به حالت شارژ باقی می ماند .موسیقی آن با استفاده از تکنولوژیامواج فراصوتی به
سمت گوش داخلی حرکت می کند و اجازه می دهد شنونده بدون هیچ گونه صدای مزاحم
از موسیقی لذت ببرد.همچنین یک میکروفون که صدای موسیقی و صدای بیرونی محیط
را دریافت می کند و صدای موس���یقی را از صداهای اطراف جدا می سازد .اگر می خواهید
تمام صداهای اطراف خود را عالوه بر موس���یقی بشنوید ،می توانید میکروفون را تا حدی از
صدای اطراف خود حذف کنید یا دستگاه را متوقف سازید.
Peeps Carbon Klean»  پیپیز کربن کلین» یا پاک کننده کربنی محصولی نسبتا جدید
است که سریع بخار را جذب می کند و در میان افرادی که دارای عینک هستند بسرعت عینک
آنان را تمیز می کند .پاک کننده عینک چش���م«Peeps» به طور خاص برای تمیز کردن
عینک ،عینک آفتابی و عینک خواندن طراحی شده است«Peeps».  با استفاده از ترکیبی
های
از کربن تمیز کردن عینک را مثل آب خوردن انجام می دهد و به راحتی عینک را از لکه
اثر انگش���ت گرفته تا روغن وگرد و غبار پاک می کند .این تنها پاک کننده ه ای اس���ت که
ایستگاههای فضایی و از جمله ناسا برای تمیز کردن لنز از آن استفاده می کنند .استفاده از
این پا کننده بس���یار آسان است و هرگز تمام نمی شود! تکنولوژی آن لنزهای شما را 500
برابر تمیز می کند! اندازه آن حدود 4اینچ یا  9سانتی متر است و در  7رنگ مختلف موجود
اس���ت .مقاوم در برابر خش و گرد و غبار و ذرات ساینده هوا است .فیمت اینوسیله  15دالر
یا  60000تومان است.
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