Inovatif, sosyal ve çevre dostu

Pangea Sun Notebook ile dünya modülleşiyor
Son teknolojiye sahip olan Ilk modüler Notebook Pangea Sun Notebook,
Berlin bazlı startup Pangea Electronics tarafından geliştirildi. Bir bilgisayardan
beklenebilecek her özelliğe ve ondan ötesini sahip. Bilgisayar modüler, yani eklemeli
tasarım özelliğiyle, tüm parcaları değiştirilebilir kılıyor. Bu inovatif özellikle bütcenizi
zorlamadan daha ekonomik, hem de dünyadaki kaynakları koruyarak, çevreye zarar
vermemekte.
Her yıl dünya çapında 20 ve 50 milyon ton ağırlığında elektronik artık ve çöp biriktiğine
dikkat çeken Pangea Electronics genel müdürü ve kurucusu Cenk Toprak: „Bu durum
çevre açısından gün be gün büyüyen bir yükümlülük haline gelmekte“ diye devam ediyor.
„Modüler özellikli tasarladığımız diz üstü bilgisayar ile bu gelişmeye dur demek istiyoruz.“
diye ekliyor Cenk Toprak.
Günümüzde elektronik ürünlerin, özellikle bilgisayarların tamir fiyatları çok pahalıya mal
olduğundan, hızı düşen, ekranı veya klavyesi bozulan, herhangi bir şekilde arızalanan
bilgisayarları onarmak yerine yeni ürünler satin aliyoruz. Sonuc: Cihazlar hurdaya
dönüşüyor.
Tam burada Pangea Electronics devreye giriyor. „Kahve içerken bardağı bilgisayarınızın
üzerine düşürdüğünüzde sıvı klavyeye sızdığı an bildiğimiz bilgisayarlar kullanılamaz hale
gelir. Fakat aynı durumda mödüler tasarlanmış „Pangea Sun“ bilgisayarının klavyesi
kolayca temizlenilebilir, gerekirse değiştirilebilir – ve bu şekilde notebook hızlıca tekrar
kullanıma hazır olur“ (kurucu Hungi)
Dolayasıyla „Pangea Sun“ modelinin tüm diğer parçaları da aynı şekilde modüler özelliğe
sahip. Örneğin bilgisayarınız eskisi kadar hızlı çalısmadığı takdirde, gereken parça
kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir ve bilgisayar çöpe atılmaz. Bu şekilde Pangea
Electronics doğayı korumada katkı sağlar.
„Tasarladığımız ürün diğer bilgisayarların yanında gerçek bir opsiyon. Hedef kitlemiz
bilgisayarı gündelik hayata günlük görevleri için kullanan insanlar. Bunun dışında
programcı ve gamer'ler için de uygun olacak.“ (kurucu Yu)
Pangea Electronics şirketinin kurucuları, üniversite döneminde tanışan dört arkadaş.
Birlikte daha önceleri farklı sosyal projelere öncülük edip gerçekleştirdiler. Bu yüzden
„Pangea Sun“ bilgisayarın üretimini adım adım Gine'ye (Afrika) aktaricaklar. „Orada sürekli
olarak bir bilgisayar uzmanlik alanının gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz.“ (kurucu
Bangoura)
Genc iş adamları bununla da yetinmeyip projeyi bir adım daha da
ileriye taşımayı düşünüyorlar: Proje tamamıyla open source ve open
hardware, yani halka açık kaynak olarak mevcut olacak. Bu şekilde
yaratıcı kullanıcılara bilgisayarı kişisel ihtiyaçlarına göre geliştirme
imkanını sunmayi hedeflemekteler.
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