ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  LunaRوﻋﺪه
ﭘﺎﯾﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﺷﺎرژ را ﻣﯽ دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎط دﯾﺘﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ،روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻮﺗﺎه
و ﻧﯿﺎز داﺋﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺎرژ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻟﻮﻧﺎر وﻋﺪه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را ﻣﯽ دﻫﺪ.
از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 LunaRاﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاب و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و
اﻋﻼن ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﻧﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
را ﻧﯿﺰ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ آب ﺗﺎ ﻓﺸﺎر  5اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.

ﻟﻮﻧﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ،ﻟﻮﻧﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  1ﺳﺎﻋﺖ
در روز در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی  110ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮان از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ دوام ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻟﻮﻧﺎر اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﮐﯿﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ  50ﻫﺰار دﻻری اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  187ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪه! ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اوﻟﯿﻪ  138دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ آن  239دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آذر ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ارﺳﺎل ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ:
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