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צביקה קצבורג

לעושת סלפי בקלות רבה יותר
Snap Remote

הסלפי הפך לאחרונה לעילה טובה לרכוש סמארטפון ...טוב ,אולי קצת הגזמתי,
אבל אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת שרק הולכת וגדלה ,ועוד לא ממש
יוצאת מהאופנה Snap Remote .של  Thumbs Upיאפשר לכם אפילו להשיג
תמונות סלפי איכותיות יותר .מדובר בשילוב של חפיץ עם אפליקציה ,לiOS-
ולאנדרואיד כאחד ,שמורכב מחלק שמחזיק את הטלפון יציב במקום שבו
מניחים אותו ,ובעזרת שלט לצלם את הסלפי כשאתם אינכם צמודים למכשיר
עצמו בקצה היד .האפליקציה מאפשרת לכם להשתמש במצלמה הקדמית
או האחורית ,ובכל מקרה ,התמונה אמורה להיות הרבה יותר יציבה .הום סלולר
מייבאת אותו לארץ והוא נמכר בחנויות שלה תמורת  99שקלים.

בתוך האוזן בלי חיבור

Jabra ROX Wireless

למה אתם צריכים להסתובב עם כבל אוזניות ארוך כדי להתחבר למכשיר שלכם
לצורך האזנה למוזיקה? למה לא להסתפק בחיבור אלחוטי של אוזניות? האוזניות
החדשות של ג'ברה ,ה ,ROX Wireless-מתחברות למכשיר באופן אלחוטי .אמנם זה
לא חפיץ חדש ,אבל לפי הצהרת החברה הוא אינו מתפשר על איכות .מבנה האוזניות
מבוסס על מבנה אוזניות ה־ In-Earשל מוזיקאים מקצועיים ,עם בס חזק ואיכות קול
שלפי החברה אמורה להיות בלתי מתפשרת .הן שוקלות  19גרם בלבד ,ויש כמה
מתאמים שונים שיאפשרו לכם להתאים את חוויית השימוש לטעמכם האישי ,פחות
או יותר .המחיר לא פחות מ 599-שקלים ,אבל הוא כולל גם אפליקציה לניגון ,סידור
ושיתוף מוזיקה.

חלונות דומים לאחר
HiSense Mira6
האם סוף-סוף יש תזוזה התקדמות או צמיחה בשימוש
בחלונות פון בתחום הטלפונים החכמים? מיקרוסופט
החליטה לפני כמה חודשים לתת את מערכת ההפעלה
בחינם למכשירים עם מסכים קטנים ,וזאת כדי לעודד
ייצור של טלפונים וטאבלטים זולים עם חלונות ,ואולי
זה מתחיל להשפיע .אחת החברות שלקחה את העניינים
לידיים היא  HiSenseהסינית .היא מציעה טלפון שיימכר,
נכון לעכשיו ,רק בסין בפחות מ 200-דולרים בעיצוב
שדומה מאוד למכשיר ההוא ,ה iPhone-של אפל וגם
ל ,HTC One-ומציע מערכת מבוססת Snapdragon
 200מרובעת ליבות במהירות  1.2ג'יגה-הרץ ,תצורה
שלאחרונה רבים מבין המכשירים הזולים החדשים
מציעים .יש גם  1ג'יגה-בייט זיכרון עבודה 8 ,ג'יגה-בייט
לאחסון ,וכמובן מצלמות ותמיכה ברשתות אלחוטיות,
כולל  NFCודור רביעי.
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