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نبض بازار

زمـانشنـاسی هوشمندانه!

معصومه
جمالی

روزنامهنگار
اولین ساعتهای
هوشمند را
میتوان همان
ساعتهای
دیجیتالقدیمی
دانست که عالوه
بر ساعت امکان
دیگری چون
ماشینحساب در
خود داشتند؛ اما
اکنون شرکتهای
معتبریچون
سامسونگ ،اپل،
الجی ،ایسوس،
هوآوی ،موتوروال،
ایسر ،لنوو،
مایکروسافت
و کوالکام و ...
مدلهایمختلف
ساعتهای
هوشمند را تولید
و به بازار عرضه
میکنند که دارای
قابلیتهای
مختلفهستند.
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ساعتهای هوشمند که در سالهای اخیر آمدهاند تا زندگیها را دیجیتالیتر کنند ،نوعی
گجتهای پر طرفدار و محبوب هستند که میتوانند به عنوان رادیو ،موقعیتیاب  ،تلفن
همراه ،دوربین ،ترمومتر ،پخشکننده موزیک و صوت و ...مورد استفاده شما قرار بگیرند
 .بسیاری از ساعتهای هوشمند همانند رایانه قابلیت برقراری ارتباط با سایر دستگاههای

ساعت هومشند سامسونگ
مدل Galaxy Watch Active2

ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch
 Active2ســال  2019و همزمان بــا  Note 10در
دو نســخه رونمایی شد .طراحی اســپرت این ساعت،
باعث شــده اســت خانمها و آقایان بتوانند به راحتی
از آن اســتفاده کنند .صفحهنمایش این ســاعت 42
میلیمتری اندازه  1.4اینچی دارد و برای ســاخت آن
از فناوری  super AMOLEDاســتفاده شده است.
رزولوشــن صفحهنمایش آن  360 ×360پیکسل است
و تصویر واضح و شــفافی را به نمایــش میگذارد .این
ساعت دارای حســگرهای متنوعی شامل شتابسنج،
ژیروسکوپ ،الکتروکاردیوگرام ،فشارسنج ،سنسور نور
محیط و شــمارش ضربان قلب است که با آن میتوانید
فعالیتهای روزانه خود را بهراحتی اندازهگیری کنید.
قابلیت ضدآب از دیگر ویژگیهای خوب آن است .صفحه
آن نیز رابط کاربری بسیار آسانی دارد و کاربر میتواند
سریع و تنها با یکبار ضربه روی صفحه به اپلیکیشنهای
مختلف دسترسی پیدا کند .طراحی موسوم به Aclipse
در صفحه ســاعت به شکلی اســت که رنگ آن
متناسب با هر زمان از روز تغییر میکند.
این ساعت دارای استاندارد IP68
برای مقاومــت در برابر آب و
گردوغبــار ،اســتاندارد
    AT M 5بــر ا ی
مقاومت تــا عمق 50
متری آب ،استاندارد
نظامی MIL-STD-
 810Gبرای مقاومت
در برابر سقوط و ضربه
و قابلیت اتصال به گوشی
و مکالمــه از طریق بلوتوث
است.

ساعت هومشند شیائویم مدل
Amazfit Bip

ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit
 Bipدارای صفحــه نمایش  1.28اینچی
است که توســط Gorilla Corning
 Glass 2.5Dمحافظت شده است .این
ســاعت دارای اســتاندارد  IP68میباشد
یعنی عالوه بر حفاظــت دربرابر گرد و غبار
میتواند در آب با عمق از  1.5متر در حدود
 30دقیقه مقاومت کنــد .باتری آن 190
میلیآمپرســاعتی و وزن آن  32گرم است.
این ســاعت میتواند از طریق بلوتوث 4.0
به گوشی متصل شود و با گوشی هوشمند
همگامشــده و در مورد تماس یــا پیامک
اطالعرســانی کنــد .از دیگــر ویژگیهای
ساعت هوشمند شیائومی میتوان به وجود
حسگرهای مختلف و قابلیت نظارت بر خواب
اشــاره کرد که امکان مانیتور میزان ضربان
قلب ،مراقبت از سالمت را در هر زمان و هر
کجا برای شما فراهم میسازد.

الکترونیکی را از طریق بلوتوث یا وایفای و یا متصلشدن با برنامههای اندرویدی را دارند.
قیمت این ساعتها از سادهترین مدلها تا پیشرفتهترین آنها بین  140هزار تومان تا 18
میلیون تومان متغیر است.در این شماره به بررسی ویژگیهای چند مدل ساعت هوشمند
پرفروش میپردازیم.

ساعت هومشند اپل مدل Space
Gray

ســاعت هوشــمند اپل مدل Space Gray
Aluminum Case Black Sport Band
یکی از محصوالت اخیر شرکت اپل است که در
کنار قابلیتها و جذابیتهــای ظاهری و فنی
سریهای پیشــین ،ویژگیهای بارزی را برای
جلبتوجه مخاطبان این گجت دوستداشتنی
به همراه دارد .این ساعت ترکیب رنگی همهپسند
مناسب برای بانوان و آقایان دارد و از قابی با فریم
فوالدی به رنگ خاکستری با شیشه مقاومی از
جنس یاقوت و بندی اسپرت یا سیلیکونی با رنگ
مشکی برخوردار اســت .از ویژگیهای بارز آن
میتوان به مقاومت در برابر آب تا عمق  50متر،
باتری قدرتمند و صفحه نمایش لمسی LTPO
 OLEDاشــاره کرد .همچنین این ســاعت با
وجود حسگرهای مختلف میتواند کمک خوبی
در حفظ ســامت بدن به شما ارائه کند .صفحه
نمایش لمســی آن با لمس ســهبعدی ،قابلیت
نمایش  16میلیون رنگ را دارد.

مقایسهچندمدلپرفروشساعتهومشنددرابزار

ساعت هوشمند شیائومی
مدل Amazfit Bip Global Version
ساعت هوشمند سامسونگ مدل
30
Galaxy Watch Active2 44mm
Leatherband Smart
ساعت هوشمند اپل واچ سری 5
47/8
مدل 44m Space Aluminum Case
ساعت هوشمند آنر
32
مدل Magic
32

ساعت هوشمند آنر مدل  Magicبا صفحه
نمایش گرد امولد و قاب تمام آلومینیمی
و بند ترکیبی چرم و ســیلیکون دارای
ظاهری کالسیک و جذاب است و یکی از
ســبکترین بدنهها در دنیای ساعتهای
هوشمند را به خود اختصاص داده است .از
ویژگیهای بسیار خوب این مدل میتوان
به ضد آب بودن آن تا عمق  50متر اشاره
کرد .حســگرهای مختلف آن  24ساعته
وضعیت سالمت شــما را چک میکند و
گزارش آن را در اختیار شما قرار میدهد.
این ساعت بسیار کم مصرف است و تا دو
هفته نگران شارژ مجدد ساعت نخواهید
بود .سنجش میزان خستگی ،پشتیبانی
از حالتهای ورزشــی مختلف در بیش از
 6رشته ورزشــی هوازی و  GPSآنبورد
از ویژگیهای این مدل حرفهای است که
باعث شد ه به یکی از پرفروشترین مدلها
تبدیل شود.

اتصاالت

سیســتم
عامل

اندازه
نوع صفحه
صفحه
نمایش

شتابسنج  ،سنجش نور محیط  ،قطب نما ،
پالستیک
گام شمار  ،شمارش ضربان قلب  ،فشارسنج

ندارد

ندارد

Bluetooth

iOS
اندروید

LCD 1/28

شتاب سنج  ،ژیروسکوپ ،سنجش نور محیط
شمارش ضربان قلب  ،فشارسنج

ندارد

دارد

NFC , Bluetooth
Wi-Fi

تایزن

1/4

ندارد

دارد

NFC , Bluetooth
Wi-Fi

iOS

LTPO
1/78
OLED

ندارد

ندارد

Bluetooth

-

2.690.000 AMOLED 1/22

جنــس
وزن (گرم)
بدنه

مدل و برند محصول

ساعت هومشند آنر مدل
Magic

فلز
فلز
فلز

حسگرها

شتاب سنج  ،ژیروسکوپ  ،قطب نما ،
شمارش ضربان قلب ،فشارسنج
ژیروسکوپ  ،سنجش نور محیط  ،گام شمار ،
شمارش ضربان قلب ،فشارسنج

تولید ملی

«کــاوه»

امین داراییها!

همه ما در خانه اسناد  ،مدارک و اشیای ارزشمندی داریم که سعی میکنیم آن را در
جای امن و مطمئنی نگهداری کنیم؛ گاوصندوق یکی از بهترین گزینهها برای این
کار است چرا که اموال شما را هم از گزند سرقت و هم از خطرات احتمالی همچون
آتشسوزی در امان نگه میدارد .ضرورت وجود گاوصندوق در محیطهای کاری
جا افتاده است و از آن استفاده میکنند  ،اما استفاده از گاوصندوق در منازل خیلی
رایج نیست و عدهای از مزایای وجود آن در منزل غافلاند .اگر شما جزو آن دسته
افرادی هستید که به فکر تهیه گاوصندوق برای محل کار یا منزل خود هستید با ما
همراه باشید تا با یک برند خوشنام و معتبر در این صنعت آشنا شوید.

دوربیــن و قابلیت
سیم کارت مکالمه

این گروه صنعتی که فعالیت خود را در سال
1300آغاز کرده و قدمت آن نزدیک به یک
قرن است  ،در ابتدا به ســاخت تجهیزات
اداری پرداخت و در ادامــه به عنوان اولین
ســازنده صندوقهای نسوز و ســایر ادوات
ایمنی در ایران و خاورمیانه فعالیت خود را
گسترش داد .محصوالت کاوه در دو کارخانه
این شرکت در تهران و اصفهان تولید میشود
و به عنوان اولین دارنده گواهینامه استاندارد
از موسسه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران و دارنده اســتاندارد بینالمللی CE
در این صنعت توانسته است با جلب اعتماد
مــردم ،جایگاه بســیار خوبی بــرای خود
دســتوپا کند .محصوالت گــروه صنعتی
کاوه شامل انواع صندوقهای نسوز سبک
و سنگین و ضدسرقت ،انواع درهای خزانه،

قیمت (تومان)

(اینچ)

Super
AMOLED

1.670.000
7.499.000
10.649.000

آپارتمان و فرار ،انواع درهای ضدســرقت،
مقاوم حریق ،ضد انفجار و سرور ،کمد بایگانی
معمولی و نسوز ،فایل بایگانی معمولی و نسوز،
کمدهای نظامی (جااسلحه)،صندوقهای
امانات مکانیکی و دیجیتالی ،صندوقهای
تک الیههتلی و الکر ،خزانــه و در دیواری
با محفظــه و بــدون محفظه،صندوقهای
ویترینی آسانسوری جواهرفروشی با فناوری
منحصر به فرد و ایمن اســت که با یکسال
گارانتی و خدمات پس از فروش نامحدود و
 ۵سال بیمه ایران به مشتری ارائه میشود.
این محصوالت مورد مصرف خانگی ،اداری
و تجاری ،بانکی ،نظامی ،صندوق ویترینی
جواهــرات قرار میگیرد که توســط 120
نمایندگی کاوه در سطح کشور به مشتریان
ارائه میشود.

