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Türkiye’den ve dünyadan en taze haberler
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Azimut 72 modeli
düzenlenen etkinlikte ilk
kez tanıtıldı.

Takipte kalın
@tekbasinadaolur

Doğada tek başınıza huzurlu bir
ortamda vakit geçirmek ve kamp
yapmak istiyorsanız, Gökhan Konaş’ın
Instagram hesabı sizler için biçilmiş
kaftan.

Azimut yaz buluşması
Karina Yatçılık’ın “Azimut Türkiye
Yaz Buluşması”, Serafina Mare
Bodrum’da yapıldı. Etkinlikte
Azimut 72 modeli de ilk kez
tanıtıldı. Azimut Yachts Genel
Müdürü Marco Valle, Karina
Yatçılık Genel Müdürü Murat
Soydaş ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ersev Sevinçer ev sahipliğindeki

davete, iş ve cemiyet dünyasından
önemli isimler katıldı.
Azimut Yachts Genel Müdürü
Marco Valle, “Türkiye’deki tekne
sahipleriyle tanışmak ve onların yeni
modellerimiz hakkında görüşlerini
almak için bu buluşma çok iyi bir
fırsat” sözleriyle etkinlik hakkında
düşüncelerini belirtti. Karina Yatçılık

Genel Müdürü Murat Soydaş ise,
“İkinci kez bu daveti
gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Sektörün önde gelenleri arasında
yer alan Karina Yatçılık, Azimut
Yachts ile birlikte büyümeye
devam edecek” diyerek iş
birliğinden duyduğu memnuniyeti
ifade etti. karina.com.tr

Yeni nesil lityum-iyon akü
Dometic’in yeni lityum-iyon akü
paketi, özellikle CoolFreeze CFX,
CDF ve CF serisi soğutucu ve
dondurucular gibi 24V kompresörlü
sistemleri, sahil elektriği bulunmayan
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yerlerde jeneratör çalıştırmadan
kullanılabilmek için tasarlanmış.
En yeni Samsung teknolojisi
kullanan lityum-iyon hücreli yüksek
kalite akü seti 24V çıkış voltajı
sağlıyor ve 29,4V ile şarj oluyor. Şarj
yaklaşık beş saat sürüyor ve akü şarj
seviyesi bir LED göstergeden
izlenebiliyor. Tamamen şarj
olduğunda, akü bir Dometic
CoolFreeze CFX 28 ünitesini
buzdolabı konumunda 60 saate
kadar çalıştırabiliyor.
eltesanmobil.com

Subea Easybreath maskeyle
artık su altında da
karadaymışcasına kolay nefes
almak mümkün. Bu yenilikçi
maske, 180° görüş açısına ve
çift airflow sistemiyle
buğulanma karşıtı camlara sahip
olması nedeniyle etkili bir dalışa
izin verirken, Subea
Easybreath’i Decathlon
mağazalarında bulabilirsiniz.
decathlon.com.tr

katkılarıyla

Kıbrıs Fatihi

1571 yılında bugün Lala Mustafa Paşa, Venediklileri yenilgiye
uğratmasının ardından Magosa’yı da kontrolü altına alarak Kıbrıs’n fethini
tamamladı. Bu başarısının ardından Lala Mustafa Paşa “Kıbrıs Fatihi”
olarak anılmaya başladı.
d-marin.com
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