دیوار آتشین

"کیو جو" یک فایروال یا دیوارآتشین" هوشمند است که صفحۀ اصلی شما را همیشه متصل
ها گرفته همه را "کیوجو"CUJO
های هوشمند تا لپ تاپ
به اینترنت نگاه می دارد .از گوشی
در براب���ر هکرها
و تهدی���دات وب
محافظت می کند.
هکرها وارد کامپیوتر
ش���ما می شوند و
های ش���ما
عکس
و اطالع���ات بانکی
ش���ما را می دزدند
و هزاران کار ناروا
انجام م���ی دهند،
ولی "کیوجو" چون
دیواری آتشین در
برابر آنها ایس���تاده
هایتان به
CUJO" کیوجو" به شما اجازه می دهد تا کنترل کنید که بچه
است .به عالوه،
اینترنت دسترس���ی دارند یا خیر و از آنها بدین ترتیب محافظت بهعمل می آورد خالصه
در هر زمان با "کیو جو"می توان پلیس را از وضیت فرزندانتان مطلع ساخت.

با این تخم مرغ هر غذایی را که دلتان می خواهد بپزید!

این تخم مرغ هوشمند به شما یاد می دهد که چگونه آشپزی کنید .این «تخم مرغ سالم»
Hello Egg»
های
دستیار دوستداران آشپزی است.این ابزار هوشمند دارای بلندگو ،مهارت
تخم مرغ سالم»اس���ت ،که ش���امل تشخیص صدا و نمایش تصویری است .تخم مرغ سالم
 120دالر یا 390هزار تومان قیمت دارد.
تخم مرغ س�ل�ام مانند یک توپ بلوری جادویی اس���ت .دارای صفحه نمایشی است که در
آن فیلم س���اختن غذا مرحله به مرحله برای شما به نمایش در می آید .کافی است دستور
غذا را از او بپرس���ید و وقتی به ش���ما گفت غذا را در فر بگذارید سر ساعت داد و بیداد می
کن���د ک���ه غذا را از توی فر در بیا ورید و در واقع مانند یک تایمر هم عمل می کند و پا به
پای ش���ما تا آخر مراحل آماده س���ازی غذا همراه شما می ماند و حتی یک لحظه شما را
تنها نمیگذارد!

حتی در خانه را برای ش���ما باز کند .کافی اس���ت "بیکسی" را در ماشین خود نصب کنید و
با حرکات دست به تلفن جواب دهید و یا دستگاه ردیاب آدرس را روشن کنید و یا حتی
وقتی زیر دوش هس���تید فقط با یک حرکت دست موسیقی گوش کنید و صدای موسیقی
را هم تنظیم کنید .قیمت "بیکسی"  79دالر یعنی 250،000هزار تومان است!

کالهخودهای D3

کاله خودها زمانی در جنگهای ایران و روم و س���ایر جنگهای دنیا طرفدار بسیار داشت اما
امروزه بیشتر برای ایمنی افراد بخصوص موتور سواران ،دوچرخه سواران و ورزشکارانهاکی
3استفاده خواهند
کار گرفته می شود.در آینده بسیاری از افراد از کاله خودهایD
و غیره به
کرد ،زیرا آنها بسیار مقاوم و پایدار و سبک هستند .مدلهایD 3بسیار دقیقند و درست
های کالسیک و
 3را می توان در نمایش
به اندازه اش���خاص رخت می ش���وند .لباسهایD
هایD 3بسیار سبک و مقاومند و از همه مهمتر درست اندازه
کمیک بکار برد .کالهخود
ها در رنگهای دلخواه و با طرحهای دلخواه شما
س���ر شما س���اخته می شوند!این کاله خود
تهیه می گردند.این کالهخودها بسیار سبک و در رنگها و طرحهای متنوعند.

دوربینهای قله اورست!

این الک پشت کوچولو دوست وفادار شما ست!

خیلی وقتها ش���ده که با کمک کامپیوتر مشغول آشپزی هستید و دستتان پر از آرد است
و می خواهید بدانید که مرحله بعد چه باید بکنید ،اما با دس���ت آردی که نمی توانید به
کامپیوتر دست بزنید! و یا از خرید برگشته اید و دستتان پر از ساکهای خرید است و نمی
توانید با دس���ت پر در را باز کنید!و یا نوزادتان که در بغلتان س���اعتها گریه می کرد اکنون
در آغوش شما به خواب رفته ولی در همین موقع بچه دیگرتان زنگ در را می زند و شما
نباید حرکت کنید چون باید نوزادتان خوابش عمیق شود تا دوباره بیدار نشود!..اصال نگران
نباشید "بیکسی" به کمک شما آمده است!
"بیکسی ،" Bixiاولین دستگاه کنترل از
راه دور قابل حمل است که با حرکات دست
فرمانهای شما را می فهمد و شکل آن شبیه
الک پشت اس���ت و دارای ابعادی کوچک
می باش���د و تمام خانه و لوازم خانه شما را
تحت کنترل ش���ما در می آورد".بیکسی"
های
های هوشمند ،المپ
می تواند گوش���ی
ه���ای اینترنتی،
"LifX" و "Hue" ،بلندگو
های
تلویزیون و بس���یاری دیگر از دستگاه
خانه را خاموش و روش���ن کند و یا ضبط
صوت و دستگاه ویدئو را عقب و جلو کند و

های جدیدNokia» » «نوکیا» بس���یار س���بک و کوچکند و آنها را می توان بدون
دوربین
هیچ زحمتی حمل کرد! وزن این دوربینهای جدید تنها  4کیلو گرم است و با یک طراحی
جم���ع و ج���ور،OZO» +اوزو پالس» می تواند به هر کجا که نیاز دارید برود ،چه بر روی
یک هواپیمای بدون سرنش���ین و یا حتی به اورست! این دوربین دارای هشت لنز ،شاتر با
میدان دید چشمی  195درجه و  4کیلوگرم وزن است .در هر تصویر چشم انداز آن 360
درجه اس���ت.OZO» +اوزو پالس» با پردازش س���یگنال پیشرفته تصویری پیشرفتهتر و
با کیفیتی بهتر فراهم می آورد .هش���ت میکروفون درون صفحه ای آن صدا را از هر جهت
های مختلف ،از جمله صوتی ،احساس���ی
ضبط و پخش می کنند .این خروجی در فرمت
ً
طوریکه شما احساس می کنید که واقعا در آن
متفاوت در صدا و تصویر ایجاد می کند به
محیط قرار دارید .از طریق ویندوز و تلفن همراه حتی می توانید به تنظیمات عکس���های
خ���ود در این دوربین بپردازی���د .از همه مهمتر این دوربین فقط دارای یک کابل خروجی
اس���ت و بدینتر تیب شما بالفاصله می توانید فیلمبرداری و یا عکاسی خود را آغاز کنید.
ب���ا کیفی���ت حرفه ای ،کنترل خالق و قدرتمند و قابلیت صرفه جویی در بودجه،OZO»
 +اوزو پالس» تمرکز شما را بر روی آنچه که برایتان مهم است ،فراهم می آورد و شما را قادر به
میخکوب ساختن مخاطبانتان می کند!
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