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Şeffaf ve Kıvrılabilir Ekranlara Adım Adım Yaklaşıyoruz
Sıradan bir cam gibi görünen pencerenizin veya vitrininizin, dilediğiniz an bir bilgilendirme panosuna veya manzara ekranına dönüşmesi fikri hem kulağa hem
göze gayet hoş geliyor. Bu nedenle teknoloji dünyasında yeni ve heyecan verici bir sayfa açmak için kıvrılabilir ekranları nasıl dört gözle bekliyorsak, şeffaf ekranları da o kadar heyecanla bekliyoruz. Bu yıl ABD’de düzenlenen CES 2016 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda her iki
alanda da ilginç gelişmeler vardı. LG kıvrılabilir ekranlarda bugüne dek alışılmış ebatların üstüne çıkarak 45
santim büyüklüğündeki kıvrılabilir ekranını fuarda sergilerken, Panasonic de fuarda kapalıyken sıradan bir
vitrin camından farksız duran, açtığınızda ise etkileyici
görüntüsüyle sanki yoktan var olmuş gibi duran ekran
tasarımıyla yer aldı. LG’nin uygulaması geleneksel tasarım anlayışını zorlayan cihazların üretilmesinin yolunu
açarken, Panasonic’in uygulaması akıllı ev dediğimiz
kavramın bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olacak.
Detayları bit.ly/lgrollable ve bit.ly/panasonictransparent adreslerinde bulabilirsiniz.
Kıvrılabilir ve şeffaf ekranlar son CES fuarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Bedava Android PC’lere Geldi

Remix OS ile kişisel bilgisayarlarınız için
uyarlanmış harika bir Android
işletim sistemi sürümüne ücretsiz olarak
sahip olabilirsiniz.

nu ücretsiz olarak Android işletim sistemiyle çalışan bir bil-

Elinizin altında çok kullanmadığınız eski bir PC varsa, bu-

den de yararlanabiliyorsunuz. Remix OS işletim sistemini
mevcut işletim sisteminizin yanına ikinci seçenek olarak

gisayara dönüştürmeye ne dersiniz? Jide tarafından gelişti-

kurabildiğiniz gibi, yüksek performansa sahip bilgisayarlar-

rilen Remix OS adlı işletim sistemi, birden fazla uygulamayı
ve pencereyi aynı anda açarak çalışabileceğiniz, işlevsel ve

da piyasanın en güçlü Android telefon ve tabletlerinin ya-

çok yüksek performans gerektirmeyen Android tabanlı iş-

sunuz. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Remix OS’u incele-

letim sistemini PC’nize taşıyor. Böylece 1,6 milyondan faz-

mek ve ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirmek için www.
jide.com/en/remixos-for-pc adresini ziyaret edebilirsiniz.

la uygulamanın yer aldığı Android uygulama ekosistemin-

nına bile yaklaşamayacağı bir performansa kavuşabiliyor-
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