ﺑﺎ  Modobagآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﭼﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و

ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻤﺪان ﺷﻤﺎﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﺪه ای ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Modobagآﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ اﺳﮑﻮﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮردار و ﭼﻤﺪان ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻤﺪان ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ  12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ دو ﭼﺮخ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻮرت ﻫﺎی ﺷﺎرژ  USBاﯾﻦ ﭼﻤﺪان اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺪ.
در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  200واﺗﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه درون آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ Modobag .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود 9

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ وزن  81ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻓﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وزن ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﻤﺪان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و اﺑﻌﺎدش ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ درون ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ درون ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎزﮔﺎری
ﻻزم را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی اداره اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداره ﻫﻮاﻧﻮردی
آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد.

اﯾﺪه ای ﺑﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﭼﻤﺪان ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان راﺣﺖ ﺗﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ درون ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻠﯽ دارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از ﮔﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﺒﻮرد ﮐﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﮐﺎدر اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮدی را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ روی ﯾﮏ اﺳﮑﻮﺗﺮ درون ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ وی را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و
ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻤﺪان ﻣﺘﺤﺮک در ﮐﻤﭙﯿﻦ  Indiegogoﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  995دﻻر اﻋﻼم
ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اش ،ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه  Modobagﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز
ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻤﺪان
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  50ﻫﺰار دﻻر ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﻗﻢ ﭘﺎﻨﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

