ﺳﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

12.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ وﺟﻮد دارد؟

 ۹اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ﮐﺎﻏﺬی

 ۱ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

 ۱واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل

 ۹ﭘﻨﻞ ﻧﻮری  LEDﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 ۸ﻋﺪد راﺑﻂ

 ۳۰ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ آرورا

nanoleaf.me/aurora

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه:
ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ آرورا از ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ،ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﮐﻮﭼﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻓﺮوش:

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل:

 .۱ﮐﯿﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ) ﮔﻮاﻫﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ( ﺑﻬﻤﺮاه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﺮای  Androidو iOS

 .۱ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل )ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ (iOS / Siri

 .۲ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ
 .۳ﮐﻨﺘﺮل  :Wiﬁﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎب و ﭘﻞ
 .۴ﮐﯿﺖ ﺳﺎده و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ
 .۵ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ) 16.7ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻧﮓ( و ﻃﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻔﯿﺪ
)ﻧﻮر ﺷﻤﻊ ﺗﺎ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ(

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه:
ﮐﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ |  ۸۵۹,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ۹ﭘﻨﻞ(
ﭘﮏ اﻓﺰاﯾﺸﯽ |  ۲۵۹,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ) ۳ﭘﻨﻞ(

 .۲وزن ﺳﺒﮏ ،ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ :ﺑﺎ ﭼﻔﺖ ﮐﺮدن ﭘﻨﻞﻫﺎی ﮐﻨﺎرﻫﻢ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
 .۳رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و اﺟﺮای
رﻧﮕﯽ آﻧﺮا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 ۲۱ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

 ۲۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﻫﺮ ﭘﻨﻞ  ۲۱۰ﮔﺮم

ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ آرورا
ﺷﺎر ﻧﻮراﻧﯽ

ﺻﺪ ﻻﻣﭗ در ﻫﺮ ﭘﻨﻞ

درﺟﻪ ﺣﺮارت رﻧﮕﯽ

 ۲۲۰۰۰-۶۰۰۰ﮐﻠﻮﯾﻦ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﻤﺮی

دارد )از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪاﯾﯽ ﯾﺎ اپ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ(

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪﻧﻪ

ﮐﯿﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﭘﻞ ،اﻧﺪروﯾﺪ ،آﻣﺎزون اﮐﻮ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی در واﺣﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

 ۳۰ﻗﻄﻌﻪ

) (CRIﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮدازش رﻧﮓ

۸۰

ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت

۰٫۷

وﻟﺘﺎژ

 ۲۴۰-۱۰۰وﻟﺖ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ(

ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی رﻧﮕﯽ

RGBW

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

)WiFi (۲٫۴Ghz b/g/n

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد رﻧﮕﻬﺎ

 ۱۶٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻧﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ۱۲.۶اﯾﻨﭻ

 ۱۰اﯾﻨﭻ

 ۳.۹اﯾﻨﭻ

 ۵ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد دﻗﯿﻖ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ:

 ۱۰x۲۵.۵x۳۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل

 ۱۲.۴اﯾﻨﭻ

ﮐﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۶۹ :

 ۲۰.۵اﯾﻨﭻ
 ۱۳.۴اﯾﻨﭻ

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۷۶ :

ﭘﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۸۳ :

اﺑﻌﺎد دﻗﯿﻖ ﺟﻌﺒﻪ اﺻﻠﯽ:

 ۵۲x۳۴x۳۱.۵ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۹۰ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ:
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ آرورا
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن رﻧﮓ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ در
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ اراده ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد آﻻرام و ﯾﺎدآور ﺑﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ
ﮐﻨﺘﺮل آرورا ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻒ )ﺷﺎﻣﻞ
)» (Zigbee productsﻣﺤﺼـﻮﻻت زﯾﮕﺒــﯽ« ﻣﺎﻧﻨـــﺪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ )(Third-Party
اﯾــﺠﺎد دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑـﺮﭘﺎﯾﻪ وب ) (IFTTTﺑــــﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آرورا از ﻃﺮﯾﻖ ورودیﻫﺎی اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺰارش آبوﻫﻮا
ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﺳﯿﺮی )اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ، (iOS
) Google Nowاﻧﺪروﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ( و ﯾﺎ آﻣﺎزون اﻟﮑﺴﺎ.

Siri

ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﮐﯿﺖ ﺷﮑﻞﺳﺎز )اواﯾﻞ (۲۰۱۷

ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﯿﺴﯿﻢ )اواﯾﻞ (۲۰۱۷

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﭘﻨﻞﻫﺎ در  ۳ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺣﺮﮐﺖ و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﺎﻇﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل واﯾﻔﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺎ  ۹ﭘﻨﻞ

ﭘﮑﻤﻦ ﻣﻐﺮور

ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺗﺎج

ﭘﺮﻧﺪه آزاد

اﺳﺐ ﺗﮑﺸﺎخ
ﺑﺎ  ۱۲ﭘﻨﻞ

ﻋﺸﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن

زراﻓﻪ ﺑﺎﻣﺰه

ﻣﺎﻫﯽ درﺧﺸﺎن

رام ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎ  ۱۵ﭘﻨﻞ

ﺑﭽﻪﮔﺮﺑﻪ

ﺧﻔﺎش دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ

ﮐﻮه ﺧﺎﻧﮕﯽ

اﻟﻤﺎس ﺳﺎده

ﺑﺎ  ۳۰ﭘﻨﻞ

ﮐﺮم ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ

اﻟﻬﻪ اﺑﺪی

داﯾﻨﺎﺳﻮر رﮐﺲ

