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سرانجام پرونده نمایش�گاه بزرگ CES بسته شد؛ نمایشگاهی 
که از پنجش�نبه گذش�ته ت�ا دی�روز  )یکش�نبه( در الس وگاس 

ایاالت متح�ده ادام�ه داش�ت و در جریان آن نبرد س�نگینی بین 
غول ه�ای فن�اوری در گرف�ت. اگرچ�ه در جریان این نمایش�گاه 
کاالهای متعدد و پرش�ماری ارائه ش�دند، اما چکیده ای متنوع از 

تمامی کاالهای این نمایشگاه شامل موارد زیر می شود.

پاناسونیک 

یکی از س��تاره های امس��ال در بخش رباتیک، 
روبات دس��تیار پاناس��ونیک ب��ود. این محصول 
که در حال حاضر نام مش��خصی ن��دارد، یکی از 
امیدهای مهم شرکت پاناسونیک برای پرفروش 

شدن در سال جاری میالدی است. 
کارکردهای این روبات بی ش��باهت به اسپیکر 
هوش��مند گوگل و آمازون نیس��ت اما این کاال 
یک مزیت بزرگ نس��بت به رقب��ای خود دارد. 
روبات پاناس��ونیک متحرک و قادر به حرکت در 
مناطق مورد نظر کاربر است. با کمک این گجت 
می توان ویدئو ها و تصاویر دلخواه را به راحتی در 
هر شرایطی مشاهده کرد. هنوز قیمت مشخصی 

برای این روبات جذاب تعیین نشده است. 

Hub robot LG & Airbot

 ش��رکت ال جی امس��ال ب��ا ارائ��ه دو روبات 
هوش��مند رکوردش��کنی کرد. این روبات ها که 
کارک��ردی مش��ابه دارند، مثل دو ب��رادر دو قلو 
هستند. روبات اولی که به Hub robotمشهور 
اس��ت، یک دستیار خانگی ارزش��مند محسوب 
می ش��ود. دس��تیاری ک��ه وظایف متع��ددی را 
برعهده دارد که مدیریت پخش موس��یقی یکی 

از آن هاست. 
روب��ات بع��دی ام��ا، همان طور ک��ه از نامش 
مش��خص اس��ت، روباتی فرودگاهی محس��وب 
می ش��ود؛ این محصول موظف اس��ت اطالعات 
دقیق و مناسبی از پروازها و شرایط بلیت و سفر 
را در اختیار مس��افران ق��رار دهد و از این حیث 

بسیار مفید به نظر می رسد. 

 SanDisk's Extreme Pro
USB 3. 1 Flash

 ش��رکت ش��ناخته ش��ده San disk، یکی 
و  دیس��ک  ان��واع  مط��رح  تولیدکنن��دگان  از 
هارددیس��ک اس��ت. ای��ن ش��رکت در ط��ول 
م��دل  جدیدتری��ن  از   CES نمایش��گاه 
فلش مموری خود رونمایی کرده است. سرعت 
این محص��ول 420 مگابایت بر ثانیه اس��ت و 
س��رعت ارائه اطالعات آن به 380 مگابایت بر 
ثانیه می رس��د. از مزیت های این فلش مموری 
می ت��وان ب��ه ق��اب آلومینیومی ب��ا کیفیت و 

گارانتی مادام العمر اش��اره کرد. 
ای��ن فلش مموری با دو ظرفیت متفاوت 128 
و 256گیگاباتی عرضه می شود و به نظر می رسد 
ب��ا توج��ه به ق��درت و ظرفیت خ��ود محصولی 
ارزشمند است. قیمت تقریبی این محصول 180 

دالر خواهد بود. 

 Kingston's 2TB USB
flash drive

 ش��رکت کینگس��تون نیز از فلش 2 ترابایتی 
خ��ود، رونمایی کرده اس��ت. فل��ش مموری که 
حمل آن بس��یار س��اده تر از هارددیس��ک های 
سنگین وزن خواهد بود. این فلش مموری دارای 

رابط USB 3.0 است. 
جنس م��واد تش��کیل دهنده ای��ن فلش از 
مواد بس��یار مق��اوم و قدرتمندی اس��ت که 
در براب��ر حرارت نیز از خود مقاومت نش��ان 
می دهد. این مس��ئله کم��ک می کند تا بتوان 
از ای��ن فل��ش در ه��ر ش��رایطی )در ط��ول 
یا ش��رایط متن��وع آب وهوایی(  مس��افرت ها 
ای��ن فلش  اس��تفاده ک��رد. قیم��ت قطع��ی 
مموری اعالم نش��ده اما پیش بینی می ش��ود 

این کاال گران تر از 2700 دالر باش��د. 

 Dell اینچی   27 نمایش��گر 
و  کاربردی تری��ن  از  یک��ی 
مفیدترین نمایشگرهای موجود 
در نمایشگاه CES امسال بود. 
این محصول یک استودیو تمام 
عیار از نوع QHD اس��ت و با 
وضوح خیره کننده خود تمامی 
رقب��ا را م��ات کرده اس��ت. با 
توج��ه ب��ه اینکه این دس��تگاه 
ultraportable  اس��ت، یک 
ایستگاه مجهز برای فعالیت های 

اداری نیز محسوب می شود.  قابلیت انعطاف باالی این محصول باعث می شود کاربر 
در هر زاویه ای به طور مطلوب از آن لذت ببرد. بسیاری از کارشناسان این محصول را 
رقیبی سرسخت برای Surface studio می دانند. به نظر می رسد محصول جدید 
کمپانی dell با قابلیت های منوی تغییر رنگ سریع، سیستم برقراری سریع تماس 

و منوی تمام لمسی رقیبی سرسخت برای surface studio است. 

س��ونی از دیگر شرکت هایی 
اس��ت که در جری��ان رونمایی 
از محص��والت مختل��ف خود، 
  OLED براوی��ا  تلویزی��ون  از 
کرد.  رونمای��ی  جدی��د خ��ود 
تلویزیون��ی موس��وم ب��ه مدل 
A1Eک��ه قرار اس��ت در س��ه 
اندازه متفاوت روانه بازار ش��ود؛ 

ابعاد 55، 65 و 77 اینچی. 
محص��ول  ای��ن  س��ازندگان 

مدعی هستند که قدرت پردازش تصاویر این محصول تا 40درصد فراتر از مدل های 
پیش��ین اس��ت. یکی از مواردی که باعث می ش��ود، کاربران این مدل از تلویزیون 
 dolby به کیفیت تصویر آن امید زیادی داش��ته باش��ند، س��ازگاری آن با فناوری

vision HDR است. 
از دیگر مزیت های این نوع تلویزیون جدید می توان به س��ازگاری آن با سیس��تم 
  Google home عامل اندروید، دسترس��ی مس��تقیم به گوگل پلی و اسپیکرهای
اش��اره کرد. از این محصول می توان به دو ش��کل رومیزی و دیواری اس��تفاده کرد. 

هنوز قیمت دقیقی برای این تلویزیون اعالم نشده است. 

کمپانی razer نیز از لپ تاپ 
جدید خود رونمای��ی کرد. این 
three- محصول، از تکنولوژی

screened concept استفاده 
می کن��د و از ای��ن حی��ث در 
سطح جهان رکورددار است. اما 
مکانیزم این نمایش��گر سه گانه 
دقیقا چگونه اس��ت. دو صفحه 
نمایش اضافی موج��ود در این 
لپ ت��اپ ی��ک کان��ون نمایش 
تشکیل می دهند که از نمایشگر 

  43cm مرکزی تبعیت می کند. هر سه صفحه نمایش به لحاظ اندازه به یک شکل هستند
برابر با 17 اینچ. هر س��ه لپ تاپ نیز از ضخامتی 1.5 اینچی برخوردارند و در مقایس��ه با 
بسیاری از لپ تاپ های موجود در بازار که برای بازی طراحی شده اند از کیفیتی به مراتب 
باالتر برخوردار هس��تند. این س��ه لپ تاپ در قالب پروژه ای موسوم به  »والری« طراحی 
شده اند. اما در خصوص قیمت و تاریخ رونمایی از این محصول اطالعات دقیقی در دست 

نیست. 

 نمایشگر، لپ تاپ و تلویزیون 

Pro trek smart WSD-F20
کمپان��ی مش��هور کاس��یو امس��ال ضمن معرفی س��اعت 
هوش��مند خود قابلیت هایی خاص و متف��اوت را به کاربران 
ارائه کرد. این س��اعت ضدآب و ضدضربه مبتنی بر سیستم 
عامل اندروید است. از خصوصیات مثبت این ساعت می توان 
به عدم وابستگی به سیستم عامل جانبی تلفن های هوشمند 

برای بارگذاری اپلیکیشن ها اشاره کرد. 
در ضمن جی پی اس داخلی این محصول حتی در شرایط 
آفالین نیز فعال و قابل اس��تفاده اس��ت. قابلیت پایداری در 
عمق 50 متری آب و ش��ارژ باتری 20 روزه از دیگر مزایای 
ای��ن محصول محس��وب می ش��ود. این قدرت بات��ری برای 
افرادی که در ش��ارژ کردن لوازم خود فراموش کار هس��تند، 

بسیار کابردی به نظر می رسد. 

کاله ایمنی لینکس 
تولید کاله های ایمنی هوش��مند موضوعی جدید نیست. اما 
کمپان��ی لینکس با ابداع منحصر به ف��رد خود، نیاز کاربران به 
هدفون را به طور کامل از میان برداشته است. این کاله هوشمند، 
قادر است از طریق ایجاد ارتعاش در استخوان های گوش وفک، 
ریتم موس��یقی را به گوش کاربر برساند. به همین دلیل است 
که کاربر نیازی به اس��تفاده از هدفون نخواهد داش��ت.  اما این 
همه ماجرا نیست. کاربران از طریق این محصول قادر خواهند 
بود به طور هم زمان جهت یابی و البته با هر بار شارژ کاله تا 12 
س��اعت موسیقی گوش کنند. افزون بر این ها می توان از طریق 
اپلیکیشن نصب ش��ده در تلفن همراه یا ریموت کنترل نصب 
شده روی فرمان دوچرخه به مدیریت موسیقی پرداخت. قیمت 

تقریبی این محصول 200 دالر است. 

 Taclim VR shoes
 کفش واقعیت مجازی شرکت تسلیم از جذاب ترین محصوالت 
حاضر در نمایشگاه امسال بود؛ کفشی که برای بازیکنان حرفه ای 
یک هدیه ایده آل محس��وب می ش��ود. این کفش ه��ای واقعیت 
مجازی کمک می کند تا کاربران انواع بازی های مهیج را با دخالت 
کامل دس��ت و پاه��ای خود انجام دهن��د و در نتیجه در فرآیند 
ب��ازی لذت هیجان کامل را تجرب��ه کنند.  اما جذاب ترین بخش 
اس��تفاده از این کفش، به اجرای بازی ه��ای رقابتی باز می گردد. 
درواقع می توان از طریق این کفش ش��دت ضربه های وارد ش��ده 
ب��ه صورت یا بدن حریف را با تمام وجود حس کرد و یک مبارزه 
تمام عیار ترتیب داد. هنوز قیمت دقیقی در خصوص این محصول 
اعالم نشده، اما پیش بینی می شود رقمی باالتر از هزار دالر برای 

آن در نظر گرفته شود.

CES گشتی در نمایشگاه

از  ش��یائومی  ش��رکت 
شرکت هایی است که در جریان 
نمایش��گاه CES از جدیدترین 
رونمایی  تلویزی��ون خ��ود  نوع 
ک��رد. ای��ن تلویزی��ون جدید با 
ضخام��ت 4.9mm  خود، نظر 
مثبت بس��یاری از کاربران را به 
س��مت خود جلب کرده است. 
این تلویزی��ون در ابعاد 49، 55 
و 65 اینچی به بازار فروش ارائه 

خواهد شد. سیس��تم و کیفیت صدای این تلویزیون از فناوری Dolby Atmos بهره 
می برد که بی شباهت به تجربه دیدن فیلم در فضای سینما نیست. Mi TV 4  رکورددار 
باریک ترین محصول تولیدی شرکت شیائومی است و به نظر می رسد مدیران این شرکت 
روی فروش باالی این محصول حساب ویژه ای باز کرده اند. براساس اطالعات منتشر شده 
توسط مدیران ش��یائومی، این تلویزیون از نسل محصوالت ماژوالر است. یعنی کاربران 
قادر خواهند بود بخش هایی مثل مادربورد و برخی اجزای کلیدی دیگر آن را در شرایط 
لزوم تغییر دهند. اما یکی از مهم ترین مزیت های این محصول استفاده از سیستم هوش 
مصنوعی و کمک گرفتن از رابط PATCHWALL  است. با کمک این سیستم امکان 
انتخاب ویدئوهای مورد عالقه کاربر از میان انبوه ویدئوهای موجود، تسهیل خواهد شد. 

Mi TV 4 شیائومی 

razer لپ تاپ ویژه بازی

ش��رکت ال جی هم از جدیدتری��ن تلویزیون خود در 
دو اندازه 65 و 77 اینچی رونمایی کرده اس��ت. اما وجه 
تمای��ز این تلویزیون با دیگر محص��والت موجود در بازار 
به ضخامت بس��یار پایین آن مرتبط است. این تلویزیون 
فوق باریک، از HDR 10 و Dolby vision پشتیبانی 
می کند و دارای کیفیت رنگ و وضوح فوق العاده ای است. 
از قابلیت ه��ای مهم این محصول می ت��وان به زیبایی و 

هوشمندی در طراحی اشاره کرد. 

در واق��ع می ت��وان ای��ن محص��ول را ب��ه کم��ک 
گیره ه��ای مخصوص در زمین ی��ا داخل دیوار جای 
داد. ب��ه عب��ارت دیگ��ر کاربران برای ای��ن محصول 
فوق العاده زیب��ا، هیچ محدودیتی نخواهند داش��ت. 
هن��وز اطالع��ات دقیقی در خصوص زم��ان عرضه و 
قیمت این محصول منتش��ر نشده است اما برخی از 
منابع غیر رس��می، قیمت این محصول را 6 هزار دالر 

تخمی��ن زده ان��د. 

LG Signature OLEDG6PDell's 27-Inch Canvas Display

Bravia 4k 

روبات ها فلش ها

گجت های پوشیدنی


