
iPhone®’un veya iPad®’in için akıllı bellek arttırma
ednet. smart memory



ednet. smart memory  
Ücretsiz uygulama mevcut:

Özellikler ve spesifikasyonlar
• 256 GB’a kadar MikroSD kartları destekler
• iPhone® veya iPad® için veri kablosu
•  ednet Smart Memory uygulamasıyla birçok  

ek ve kullanışlı fonksiyon
• iOS 7.1 ve üstü sürümlerle uyumlu
•  Desteklenen cihazlar: iPhone® X, XR, XS, XS Max,  

8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6 Plus, SE, 5, 5C, 5S / 
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro

• Baglanti 1 : Apple Aydinlatma 8-pin konnektör
• Bağlantı 2: USB 3.1 Gen 1 Tip A konnektör
• Uzunluk: 15 cm
• Ağırlık: 15 g

*M
ikroSD

 kart, teslim
at kapsam

ına dahil değildir.

ednet. smart memory
iPhone®’un veya iPad®’in için MikroSD kart aracılığıyla 
256 GB’a kadar akıllı bellek arttırma 
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Kayıt ortamı
Uygulama aracılığıyla tüm kayıt yerlerine (harici, dahili, bulut) erişin.

Veri yönetimi – kaydirin, paylasin, silin, kopyalayin, vb.

MicroSD kart kullanarak, iPhone veya 
iPad’inizin depolamasini; kolayca, 256 
GB’a kadar ednet.smart memory ile gelis-
tirebilirsiniz. ednet Smart Memory ayrıca 
bir bilgisayar veya Notebookda bir USB 
bellek çubuğu olarak da kullanılabilir. Bel-
ge, ses, video ve görüntü dosyalarını yö-
netebilirsiniz.

ednet Smart Memory uygulaması ayrıca 
birçok ek ve kullanışlı fonksiyon sunar (örn. 
bulut depolama desteği, media player, 
metin düzenleyici, ses kaydedici, kişilerin, 
takvimlerin ve fotoğrafların senkroniza-
syonu ve daha fazlası). ednet Smart Me-
mory birden fazla uygulamayı birleştirir ve 
çeşitli aygıtların yerine geçer. Bu akıllı ve 
becerikli uygulama işinizde veya evinizde 
mükemmel bir yardımcıdır.

Basit ve sezgisel kullanım
Parmağını kaydırarak verileri (dahili, harici, bulut) kolayca yönetin,

örneğin doğrudan paylaşmak için

Müzik ve videolar için entegre 
medya oynatıcı

Doğrudan uygulama üzerinden 
fotoğraf çekimi, resimleri yöne-
tin ve paylaşın

Kolay veri yönetimi

Ürün Videosu



Fotoğraf, video ve müzikleri cihazınızdan 
uyumlu bir ekranda doğrudan izleyin

Tek ekranda filmlerin, fotoğrafların ve müziğin keyfini çıkarın
Tüm videoları Chromecast cihazınızdan veya diğer akış cihaz-
larından izleyin.

Goolge Cast ile Chromecast cihazınızda herhangi bir video ve fo-
toğraf akışı yapabilirsiniz (filmler, TV şovları, spor, müzik ve daha 
fazlası). En sevdiğiniz videoyu seçin ve tek bir dokunuşla Chro-
mecast cihazınıza aktarın.

Google Cast, açıldıktan sonra, iOS cihazınızla aynı ağa bağlı ve 
açık olan tüm TV cihazlarını algılayacaktır.

Sağ üst köşedeki yayınla düğmesine basmanız, oynatmak iste-
diğiniz cihazı seçmeniz ve ardından TV’ye göndermek istediği-
niz ortamı seçmeniz yeterlidir.

* Bu uygulama, Google Chromecast ve Google Cast alıcılarıyla en iyi şekilde çalışır. Diğer döküm alıcıları 
işlevsel sınırlamalar yaşayabilir. Bu bir iPhone ekran yansıtma / paylaşım uygulaması değildir.

ednet. smart memory app
ednet. akıllı bellek ufku genişletiyor

• Chromecast 1, 2 ve Ultra HD 4K
• Amazon Fire TV ve Fire Stick
• Apple TV Airplay (4. gen) tvOS 10.2+
• Roku Express ve Roku Akış Çubuğu
• DLNA alıcıları
• Xbox One, Xbox 360
• Google Cast alıcıları 
•  Akıllı TV‘ler: LG Netcast ve WebOS, 

Samsung, Sony ve daha fazlası

Uyumlu cihazlar:



360 ° videolar oynayın ve keyfini çıkarın
360 VR Oynatıcısı 360 ° panoramik videoları, 2D ve 3D vi-
deolar (yan yana) dahil olmak üzere tüm modları deste-
kleyen güçlü bir VR oynatıcısı uygulamasıdır.

3D / 2D / 360 ° filmleri doğrudan iOS cihazınızdan izleyebi-
lirsiniz.  İhtiyacınız olan tek şey Sanal Gerçeklik (VR) Gözlü-
kleri ile sanal gerçeklik yolculuğunun tadını çıkarabilirsiniz.

VR Gözlükleri olmadan, iOS cihazınızı oynatarak bir pence-
reden başka bir dünyaya dalabilirsiniz.

VR 360 Videos

ednet. smart memory app
ednet. akıllı bellek ufku genişletiyor

• 360 ° videoları destekler
• 2D / 3D videoları destekler
• 3D formatları destekler: yan yana
• Cihazınızın videolarını yeni bir şekilde izleyin
• Navigasyon ve aramayı destekler
•  Full HD mp4 videoları dahil olmak üzere tüm  

video formatlarını destekler

Özellikleri:

3D formatları destekler: yan yana

Eşsiz sanal gerçeklik deneyimi: VR Gözlükler için 360 VR oynatıcı ile kendinizi sanal gerçeklik dünyasına kaptırın.  
Her tür filmi izleyin.

360 ° videoları destekler

VR modu Panorama modu



ednet. smart memory App
Coklu uygulamalar ve cesitli cihazlarin yerine gecer

Yedekleme Fonksiyonu
Sadece iki tikla kisilerini, takvimini ve fotograflarini 
ednet.smart memory harici bellegine yedekle.

Fotoğraf çekme, yönetme ve kolayca paylaşma
Desteklenen Görüntü Biçimleri: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, 
BMP

Bulut Desteği
Google Drive veya Dropbox hesabınla kolayca 
bağlantı kurar. İlk kez oturum açtıktan sonra hesabına 
doğrudan erişim sağlayabilirsin.

Doküman görüntüleyici ve metin düzenleyici
Desteklenen Belge Biçimleri: DOC, DOCX, PPT, PPTX, 
XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE

Müzik ve video oynatma
Desteklenen Ses Biçimleri: MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, 
M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI

Desteklenen Video Biçimleri: MP4, MOV, M4V, WMV, 
MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF

Ses Kaydedici
Kolayca yazılar oluştur ve bunları iş arkadaşların veya 
çalışanlar ile paylaş. Sesli notlar oluştur ve basit ve hızlı 
bir şekilde bellek ortamına (dahili, harici, bulut) kaydet.

Ayarlar ve destek
Çok sayıda ayar olanağı ve destek, örneğin verileri-
nin güvenliği için uygulama kilitleme (PIN kodu veya 
parmak izi), tüm özellikleri içeren uygulama eğitimi, 
yedekleme ayarları ve çok daha fazlası …

Adı geçen marka isimleri ve logolar, markalardır veya ilgili sahiplerin tescilli markalarıdır. Resimlerden tasarımsal farklılık, hata ve teknik değişiklik hakkı saklıdır. Hiçbir bilgi 
için garanti verilmez. Baskı hataları için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Şartlı teslimat, sadece stoklarla sınırlıdır. ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 
Lüdenscheid - Germany tarafından yayınlanmıştır. 11/2018
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