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Yaktığınız 
Kaloriyi 
Kemeriniz 
Söylesin
Görünüşte normal bir kemere 
benzese de sahip olduğu özellikler 
dolayısıyla giyilebilir teknoloji 
dünyasındaki yerini alan Welt, 
teknoloji devi Samsung’un 
alt birimi olan Creative Labs 
tarafından geliştirilen bir akıllı 
kemer. Özellikle aktivite ve 
sağlık takibi üzerine yoğunlaşan 
kemer, kullanıcısının yeme 
alışkanlıklarını ve bel ölçüsünü 
akıllı algılayıcı teknolojisi 
yardımıyla izleyebildiği gibi gün 
içinde ne kadar oturduğunu 
ve ne kadar yürüdüğünü de 
adımsayma özelliği sayesinde 
hesaplayabiliyor. Aktivite ve 
sağlık verileri, aktivite süresini 
ve harcanan kalori miktarını 
da hesaplama özelliği olan 
kemerin iOS ve Android uyumlu 
mobil uygulaması üzerinden 
günlük, haftalık ve aylık olarak 
takip edilebiliyor. Kullanıcının 
aktivite ve sağlık verileri dikkate 
alınarak bir planlama yapılıyor 
ve kullanıcının hedefe ulaşıp 
ulaşmadığı kontrol ediliyor. 
Kadınlar ve erkekler için farklı renk 

ve tasarım seçenekleri olan akıllı 
kemerin elektronik devrelerinin 
büyük bir kısmı kemerin tokasında 
yer alıyor. Kemer, tokasına 
gömülü USB yuvasından şarj 
ediliyor ve tam şarj ile 20 gün 
kullanılabiliyor. Welt’in2017 
yılının Ocak ayında 119 dolardan 
satışa çıkması planlanıyor.  
https://www.kickstarter.com/projects/747005876/

welt-the-smart-belt-for-fashion-and-health

Kablosuz 
Teknolojide Bir 
Yenilik Daha
Merkezi Kaliforniya’da olan 
bilgi teknolojileri firması Apple, 
kablosuz kulaklık seti AirPods’u 
geliştirdi. Başta iPhone olmak 
üzere iPad, Mac ve Apple Watch 
akıllı saatlerle bağlantı kurabilen 
kulaklık iOS 10, watchOS 3 ve 
macOS Sierra işletim sistemini 
kullanan Apple cihazları ile 
uyumlu çalışabiliyor. Eğer 
kullanıcının, kulaklıkla bağlantı 
kurabileceği birden fazla cihazı 
varsa, kulaklık cihazlardan 
yalnızca birine tanıtılıyor ve 
diğer cihazlar iCloud üzerinden 
kulaklıkla eşleştirilebiliyor. 
Kulaklığın yapısında bulunan ve 
kulaklığı yöneten özel tasarım 

Apple W1 çip, kablosuz bağlantı 
ve gelişmiş ses kalitesini en 
üst seviyeye taşıyor ve batarya 
ömrünün uzamasını sağlıyor. 
Çalışmaya başlaması için üzerine 
dokunulması yeterli olan kulaklık, 
optik algılayıcı ve hareket 
ivmeölçeri sayesinde kullanıcının 
kulaklığı taktığını ve çıkardığını 
algılayarak müziği otomatik 
olarak başlatıyor veya durduruyor. 
Üzerindeki dâhili mikrofonlarla 
telefon görüşmesi yapılabilirken, 
kulaklığa iki kere dokunulduğunda 
Siri’ye ulaşılabiliyor. Kulaklık, 
şarj edilebilir ve taşınabilir güç 
kaynağı görevi gören ve içine 
yerleştirildiğinde kulaklıkları şarj 
eden özel bir kutu ile satılıyor. 
Şarj edilmiş kutuda şarj edilen 
kulaklıklar 24 saat kullanılabiliyor. 
Kulaklık Ekim ayının sonunda 
159 dolardan satışa sunuldu. 
http://www.apple.com/airpods/
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