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(Sisuturundus)
Tänupühad, esimene advent, esimesed suuremad miinuskraadid ja igale poole ilmuvad jõulutuled kuulutavad aastalõpu vääramatut
lähenemist. See tähendab ka kinke. Et neid oleks võimalik soodsalt osta, on olemas Must Reede. See saabub sama vääramatult ka
Gearbesti e-poodi. Spetsiaalselt välja valitud huvitavad ja parimad pakkumised on siin.

Xiaomi POCO X3 - 194,65 € (-54%)

Legendaarne POCO X3 telefon on nüüd hinnasildiga alla 200 euro ehk veel paarkümmend eurot odavam, kui 11.11 kampaaniaga oli. See

telefon on uhiuue võimsa vedelikjahutusega Snapdragon 732G kiibistikuga, mis sisaldab kaheksatuumalist protsessorit ja võimsat Adreno
graafikat mängimiseks. Qualcommi uut Snapdragoni kiipi tutvustati augusti lõpus. 6,67-tolline ekraan on 120 Hz värskendussagedusega,
puutetundliku pinna reageerimissagedus on 240 Hz.
Aku on 5160 mAh ja seda jätkub julgelt kaheks-kolmeks päevaks. 33 W kiirlaadija laeb aku täis 65 minutiga. Mobiilil on sõrmejäljelugeja
ning isegi 3,5 mm kõrvaklapipesa.
Põhikaamera on 64 MP Sony sensoriga, lisaks 13 MP lainurk, 2 MP makro- ja 2 MP sügavuskaamera. Selfie kaamera on samuti
tehisintellekti toega ja 20 MP sensoriga. Kaamerakomplektil on ka profirežiim, et ise kõike seadistada. Videot teeb 4K resolutsiooniga 60
kaadrit sekundis.
Mobiilil on Hi-Res stereokõlarid, 6 GB RAM mälu ja 128 GB välkmälu. Puudu on küll 5G ja veekindlus, nii et tuleb arvestada ka mõnede
puudujääkidega päris tipust, aga oma hinna kohta on kõike enam kui küll.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro - 186,03 € (-54%)

Väga korraliku kaamerakomplektiga Redmi 9 Pro hind on samuti kukkunud alla 200 euro piiri. See on hea telefon nii õpilasele, tudengile
kui täiskasvanule, kes tahab mobiiliga häid pilte teha.
Kiire Snapdragon 720G protsessoriga, suure 5020 mAh akuga, küljepealse sõrmejäljesensoriga ja mitmete lisadega, mis paljudest
tippmudelitest miskipärast kadunud: 3,5 mm kõrvaklapipesa, infrapunapult - seda ei saa lihtsalt mööda lasta, et hind on veel odavam, kui
väga soodsal 11.11 kampaanial.

Xiaomi Redmi 9C - 92,18 € (-54%)

Kui mingil põhjusel 200-eurone telefon ikkagi liiga kalliks jääb, siis siin on Redmi 9C, mille hind langes alla 100 euro maagilise piiri.
Mobiilil on 13 MP AI põhikaamera, makrokaamera, 5 MP selfie kaamera, 6,53-tolline suur HD+ ekraan, 5000 mAh aku, Media Tek Helio
G35 kaheksatuumaline (4x A53 2.3GHz + 4x A53 1.8GHz) protsessorikomplekt, sõrmejäljelugeja tagaküljel ning AI näotuvastusega
sisselogimine.

Xiaomi Redmi 9A - 75,25 € (-51%)

Tegelikult pole ka sada eurot hea nutitelefoni puhul mingi piir. Xiaomi Redmi 9A on veel odavam. 75 euro eest saad mobiili, millel on
6,53-tolline HD+ ekraan, 5000 mAh aku, MediaTek Helio G25 protsessor, 13 MP AI tagakaamera, 5 MP selfie kaamera ja näotuvastusega
sisselogimine.

Kospet Magic 2S - 19,70 € (-61%)

Kospet Magic 2S on uus mudel, mille hind selle tugeva ja ümmarguse sihverplaadiga kella kohta on praegu täiesti olematu (alla 20 euro).
Vaata ülalolevast videost, mis uue kella juures uuenes. Täiesti veekindlal tugeva korpusega nutikellal on 40 spordirežiimi, 3 ATM
veekindlus, vahetatavad sihverplaadid, Bluetooth 5.0 ühendus, 30 päeva kestev aku, 360 x 360 piksline värviekraan.

Kospet Raptor Outdoor - 22,83 € (-55%)

Veel üks ülimalt vastupidav nutikell Kospet Raptor on kaotanud Mustal reedel oma hinnast suurema osa. Sellel on samuti veekindel,
tolmukindel ja löögikindel korpus, 20 spordirežiimi, üle 50 kasutajaliidese/sihverplaadi igaks (sportlikuks või pidulikuks) olukorraks
ning 30 päeva ooteaega.

Kaameradroon Y535 HD - 71,42 € (-40%)

Hea 4K kaameraga drooni peale ei tule kulutada kogu oma jõulukinkide eelarvet. Piisab ka üsna vähesest. Y535 HD on oma hinna kohta
vägagi võimekas: mobiiliga saab juhtida üle WiFi FPV ehk pardakaamera vaatega droonist ülevalt ümbrust jälgides, 2000 mAh Lipo aku
kestab kuni pool tundi, laadimisele kulub 90 minutit. Lisaks mobiilile saab juhtida ka puldiga. Puldi leviulatus on 500 meetrit. Drooni
kaamera resolutsioon on 4K ja kaamera vaatenurk 120° (lainurk). Navigeerimiseks kasutab lennumasin GPSi ja optilist maapinna suhtes
positsioneerimist. (nn optical flow).

Kokkupandav droon KF609 - 34,67€ (-41%)

Kui otsid drooni, mida oleks hea ja lihtne kaasa võtta, siis peopesasuuruseks kokkupakitav KF609 on hea valik. Sellel lennumasinal
on LED tuled, 6-teljeline güroskoop tasakaalu hoidmiseks, pildi- ja videokaamera, baromeeter täpseks kõrgusemääramiseks, WiFi
ühendus, mobiiliga juhtimine (FPV), 1100 mAh aku (lennuaeg 15 minutit), seadistatav kaameranurk, lennukaugus 60 meetrit ning tark
kasutaja jälgimine.

3D printer Euroopa laost - Artillery Sidewinder-X1 - 303,58 € (-37%)

Kui tahad kiirelt jõuludeks oma kuju ja välimusega vidinaid välja printima hakata, siis Artillery Sidewinder-X1 saabub Euroopa
(täpsemini Saksamaa) laost tollivabalt 3-7 tööpäevaga.
Masinal on värviline juhtekraan, 300 x 300 x 400 mm suurune printimisruum, kiirus 150 mm/s, täpsus 50 mikronit. Ära unusta ka sobivaid
filamente (toormaterjali) juurde tellida - sobivad 1,75 mm ABS, PLA, TPU, elastsed materjalid.
Tahad veel midagi ülikiirelt kätte saada? Vaata näiteks seda Euroopa ladu, kust tulevad asjad samuti vähem kui nädalaga. Leidub nii 3D
printereid, robottolmuimejaid, nutitelefone ja tahvelarvuteid.

FULCRUM MINIBOT 1.0 Mini Educational

Laste mini-3D-printer on väike ja kohe kokku pandud, lihtne kasutada ning sellega on hea juba maast madalast lastele

tulevikutehnoloogiaid õpetada. See näitab ka kätte, kui mõne asja ära lõhud, et kui palju peab vaeva nägema uue asja tegemisega.
Prindifaili saad microSD kaardile salvestada. Printer oskab jätkata poolelijäänud kohast, kui elektrikatkestus peaks juhtuma.
Väljatrükitavate esemete suurus peab jääma 75 x 70 x 70 mm piiresse.

Valge näomask - 50 tk 28,16 €

Valged näomaskid hoiavad kinni piisku ja tolmuosakesi, sobivad ka kaitseks viiruse eest, vähendades võimalust nakatuda.
Veelgi efektiivsemad on aga FFP2 respiraatormaskid, mille suurem valik asub siin.
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