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Ne varsa
USB’de var
Bilgisayar ve çevre birimleri aras›ndaki ba¤lant›lar› kolaylaﬂt›rarak belli bir standarda oturtmay›
hedefleyen USB yuvalar›, ayn› zamanda ba¤land›klar› cihazlara güç sa¤lamak için mini bir priz
görevi de görüyorlar. Bu da bilgisayara USB üzerinden ba¤lanan birbirinden ilginç
aksesuarlar›n yolunu aç›yor. Klavye süpürgesinden ayak sobas›na kadar seçenekleriniz
aras›nda neler yok ki...
Bilgisayarlar ve çevre birimleri aras›ndaki ba¤lant› karmaﬂas›n› sadeleﬂtirerek genel
bir standarda oturtmay› hedefleyen USB
ba¤lant› teknolojisi, 10 y›ldan uzun süredir
hayat›m›z› kolaylaﬂt›r›yor. Bugün her bilgisayarda rahatça bulabilece¤iniz USB yuvalar›,
yüksek veri transfer h›z› ve cihazlar›n bilgisayar çal›ﬂ›rken de sökülüp tak›labilmesi gibi bir çok özelli¤e sahipler. Hatta ba¤lanan
cihazlara güç sa¤layabilmek için 5 volt 500
miliamperlik mini bir priz görevi de görüyorlar. ‹ﬂte bu özellik, USB üzerinden ba¤lanabilen birbirinden ilginç aksesuarlar›n yolunu
aç›yor. Biz de bunlar aras›nda ilginç buldu¤umuz on tanesini derleyelim istedik.

Evrak k›y›c›
http://tinyurl.com/hrxk9
GElinizin alt›nda geçen ay›n
kredi kart› ekstresi gibi bakmaya
bile tahammül edemeyece¤iniz bir
dolu evrak dolan›p duruyorsa, USB
üzerinden çal›ﬂan bir ka¤›t parçalay›c›yla bunlar› tarihin derinliklerine gömebilirsiniz. Masa üstünde fazla yer kaplamayan bu alet, merakl›
gözlerden saklaman›z gereken sayfalar› saman balyas› gibi parçalay›p yollamak için ideal.

Ayak ›s›t›c›
Hava nemlendirici

http://tinyurl.com/yqa7zf
So¤uk k›ﬂ aylar›nda bast›¤›n›z yerin
de buz gibi oldu¤undan ﬂikayet ediyorsan›z, bilgisayar ba¤lant›l› bu terlikler derdinize derman olmaya aday. USB ba¤lant›s›yla çal›ﬂan terlikleri bilgisayar›n›za ba¤lad›¤›n›zda, terlikteki ›s›t›c›lar bilgisayardan ald›¤› güçle aya¤›n›z› s›cac›k yap›yor.
Ayak haricindeki yerleri de üﬂüyenler için
ürünün yast›ktan eldivene kadar bir çok
farkl› çeﬂidi mevcut.

Gece lambas›
http://tinyurl.com/2wmzq9
USB üzerinden çal›ﬂan esnek boyunlu
ayd›nlatma lambalar›n› bir kenara b›rak›p biraz daha ilginç bir ﬂeyler arayanlar için mini
lava lambas›n› da ihmal etmemiﬂler.
USB’den ald›¤› güçle çal›ﬂan bu lamba, t›pk›
büyük örneklerinde oldu¤u gibi jel benzeri
bir maddeyi alttan ›s›tarak ›ﬂ›lt›l› pullar›n sal›nmas›ndan ibaret keyifli manzaray› masan›z›n üstüne taﬂ›yor.
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http://tinyurl.com/3698pq
Nem kayb›
yüzünden insan›n
gözünü yak›p burnunu s›zlatan ortamlarda kalorifer pete¤ine pet
ﬂiﬂe s›k›ﬂt›rmaktan daha ﬂ›k bir çözüm aray›ﬂ›nda olanlar için USB ortam nemlendiriciyi
de ihmal etmemiﬂler. Gücünü USB ba¤lant›s›
üzerinden alan ve ortam› al›ﬂveriﬂ merkezlerinde rastlad›klar›n›za benzer biçimde göstere göstere nemlendiren bu cihaz, kokuland›r›c› olarak da kullan›labiliyor.
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ﬁarjl› pil
http://www.usbcell.com
Pil ﬂarj makinelerinin USB üzerinden çal›ﬂan örneklerine rastlam›ﬂt›k, ama do¤rudan USB üzerinden ﬂarj olabilen pil fikri nispeten yeni say›l›r. ‹lk bak›ﬂta oldukça s›radan görünen bu piller, üst kapa¤› kald›rd›¤›n›zda kendini gösteren USB yuvalar›yla farklar›n› belli ediyorlar. Piller boﬂald›kça yeniden ﬂarj etmek içinse boﬂ bir USB yuvas›
bulman›z yeterli.

Mini buzdolab›
http://tinyurl.com/ywa4jx
Bilgisayar baﬂ›nda her an içece¤ini so¤uk tutmak isteyenler
için USB buzdolab› gibisi olamaz.
Kutu kola ve benzeri içeceklerin
s›¤aca¤› boyda yap›lan bu mini
buzdolab›, USB’den ald›¤› güçle
geç de olsa içine koyulan› güzelce so¤utmay› beceriyor. Tercihiniz so¤uk yerine s›cak içeceklerden yanaysa, nispeten piyasada
daha kolay bulunan USB kahve
›s›t›c›lar› da deneyebilirsiniz.

Elektrikli süpürge
http://www.casebuy.com.tw/vacuum
Klavye üzerine e¤ilerek simitleri po¤açalar› afiyetle götürüp, ard›ndan
klavye tuﬂlar› aras›na giren susam
tanelerini kürdanla ç›karmaya
u¤raﬂ›yorsan›z bir de bu USB
elektrikli süpürgeyi deneyin.
Klavye ve çevresinin temizli¤i için düﬂünülen bu ilginç
icat, en çok da klavyenin aras›na giren k›r›nt›lar› toplarken iﬂe
yar›yor. Üstelik videolara bak›l›rsa
emiﬂ gücü de hiç fena de¤il.

Ak›ll› saks›
http://tinyurl.com/ywo45s
‹ﬂ yerlerini daha çekilir k›lmak için etraf› biraz canl› bitkiyle donatman›n iyi oldu¤u söylenir. Lakin saks›yla toprakla u¤raﬂmak size zor geliyorsa, saks›n›n da USB
ile çal›ﬂan›n› yapm›ﬂlar. Bu saks› sadece
içine koydu¤unuz bitkiye düzenli büyümesi
için ›ﬂ›k sa¤lamakla kalm›yor, bilgisayarda
çal›ﬂan yaz›l›m› sayesinde geliﬂimini takip
edip sulama saatlerini de hat›rlat›yor.

K›vr›labilir piyano
http://tinyurl.com/37j4xc
KUSB üzerinden ba¤lanan bu k›vr›labilir piyano sayesinde, müzik tutkusunu
gitti¤i her yere taﬂ›mak isteyenlerin USB
ba¤lant›s›ndan daha fazlas›n› aramas›na
gerek yok. K›vr›labilir malzemeden yap›lan bu cihaz, bilgisayardaki uygun yaz›l›m›n da yard›m›yla tuﬂlara dokundukça t›pk› gerçek bir piyano gibi ses veriyor. Esnek yap›s› sayesinde çantaya bavula atmak için de ideal.

Roket rampas›
http://tinyurl.com/2oy5kp
KSon olarak yaz›y› ilginç bir ürün
olan USB roket rampas›yla kapatal›m.
Motor düzene¤i sayesinde her yöne
dönebilen ve ba¤land›¤› bilgisayardaki
özel yaz›l›m sayesinde yönlendirilen bu
rampa, üzerindeki sünger benzeri malzemeden yap›lm›ﬂ roketleri 6 metreye kadar f›rlatabiliyor. Ofis ortamlar›n› kaynatmak için
ideal olan ürünün yerleﬂimde rahatl›k sa¤layan kablosuz sürümü de mevcut.
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