Mini

NEWSPAPER

October 30, 2020.

Ubuntu OS မှာ Curlew ကို
ထည့်သွင်းခြင်း

No.186

CONTENT
Ubuntu OS မှာ Curlew ကို ထည့်သွင်းခြင်း
အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် Private School
များအတွက် QR Code Test App ကို မိတ်ဆက်
Blockchain: Apply Use Cases &Potential
Opportunities in Myanmar ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
ဟောပြောပွဲပြုလုပ်မည်
Vivo V20 စမတ်ဖုန်းကိုပြည်တွင်း၌
စတင်မိတ်ဆက် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်အထိ Pre-order
ပြုလုပ်ကာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရယူနိုင်မည်
အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Game of the day
App of the day
Gadgets

Mini

NEWSPAPER

3

Ubuntu OS မှာ Curlew ကို
ထည့်သွင်းခြင်း

Curlew ဆိုတာကတော့ media encoding နဲ့
multimedia converter ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ပါ
တယ်။ Ubuntu OS မှာ Curlew ကို ထည့်သွင်း
လိုသူတွေ အနေနဲ့ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ထည့်
သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Ubuntu OS မှာ Curlew ကို ထည့်သွင်းဖို့
အတွက် ပထမဆုံး Ubuntu OS System ရဲ့ Package
တွေကို Update တွေ Upgrade တွေ ပြုလုပ်ထား
သင့်ပါတယ်။ Package တွေကို Update ပြုလုပ်
ဖို့အတွက် Ubuntu ရဲ့ Terminal ကို Ctrl + Alt +
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T ကိုအသုံးပြုပြီး ဖွင့်ရပါမယ်။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့
Terminal ထဲမှာ sudo apt-get update ဆိုတဲ့
Command နဲ့ Package တွေကို အရင် Update ပြု
လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Update ပြုလုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ sudo
apt-get upgrade နဲ့ Upgrade ထပ်မံ လုပ်ပေးရ
ပါမယ်။
Curlew ကို Ubuntu မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြု
ဖို့အတွက် ဖော်ပြပါ command တွေကို Terminal
မှာ ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ အသုံးပြုရမယ့် command
တွေကတော့ sudo

add-apt-repository

ppa:noo

bslab/apps
sudo apt update
sudo apt install curlew
ဆိုတဲ့ command တွေဖြစ်ပါ တယ်။ အဆိုပါ
command တွေကို ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုရင် သက်
ဆိုင်ရာ package တွေကို download လုပ်ပြီး တစ်ခါ
တည်း ထည့်သွင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
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အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်
Private School များအတွက် QR
Code Test App ကို မိတ်ဆက်

အထက်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ Private School
တွေအတွက် QR Code Test App ကို DataLink
ကနေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
QR Code Test System အသုံးပြုပုံမှာ လွယ်
ကူရိုးရှင်းကြောင်း၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ မိမိတို့
ဆရာ၊ ဆရာမမှ ပို့လာတဲ့ QR code ကို ဖုန်းနဲ့ scan
ဖတ်ပြီး နာမည်၊ ခုံနံပါတ် ဖြည့်ကာ မေးခွန်းလေး
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တွေဖြေရုံသာဖြစ်ကြောင်း၊ မေးခွန်းတွေက မှား/မှန်
နဲ့ Multiple choice တွေဖြစ်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီ
ဖြေပြီးပါက Submit နှိပ်လိုက်ရုံသာ ဖြစ်တယ်လို့
သိရပါတယ်။
ဆရာတွေအနေနဲ့ Test တစ်ခုချင်းစီ အတွက်
မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပြီး Test
လုပ်မယ့် နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Test အတွက် မေးခွန်းတွေ ပြင်ဆင်ပြီးပါက QR
Code ကို download ဆွဲကာ ဖြေမယ့်ကျောင်းသား
တွေဆီကို Viber, messenger တို့မှတစ်ဆင့် ပို့နိုင်
ပြီး ဖြေဆိုရမယ့်အချ ိန် ပြည့်ပြီဆိုပါက Test ကို
ပြန်ပိတ်ထားနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြေပြီးသွားပါ
က Result တွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ပြီး
Manual စစ်စရာမလို system က စစ်ပေးသွား
မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
QR Code Test System မှာ ကျောင်းသား
တစ်ဦးချင်းအလိုက် အမှတ်နဲ့ ဘယ်မေးခွန်း ဘယ်
လို ဖြေသွားတယ်၊ မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီ အလိုက်
ဘယ်နှယောက်မှန်တယ်
ဘယ်နှစ်ယောက်မှား
တယ်၊ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းကအစ ကြည့်နိုင်
ကြောင်း၊ System ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့အတွက်
အချ ိန်တိုင်း ပြန်ကြည့်နိုင်ကြောင်း၊ စာရွက်မကုန်
တဲ့အပြင် ထိန်းသိမ်းစရာမလို၊ Manual စစ်စရာ
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မလိုတဲ့အတွက်
အချ ိန်ကုန်
အရမ်းသက်သာ
ကြောင်း၊ Result တွေကို စာရွက်နဲ့ သိမ်းထားချင်ပါ
ကလည်း Excel export ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရပါ
တယ်။

Blockchain: Apply Use Cases
&Potential Opportunities
in Myanmar ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
ဟောပြောပွဲပြုလုပ်မည်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကွန်ပျူတာပညာ
ရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Blockchain: Apply Use
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Cases & Potential Opportunities in Myanmar
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၊
နေ့လယ် ၃ နာရီမှ ၄:၃၀ အထိ အွန်လိုင်းမှ ပြုလုပ်
သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲကို Blockchain SIG
Coordinator ဦးဘိုဘိုဇင် က WebinarJam (Online
Platform) အသုံးပြုကာ ဆွေးနွေးဟောပြောသွား
မှာ ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့)
တက်ရောက်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ တက်ရောက်
လိုသူတွေ အနေနဲ့ http://tiny.cc/SIG6 မှာ Register
ဝင်ရောက်ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောပြောပွဲနေ့ မတိုင်မီတွင် Register ပြုလုပ်
ပါက ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် မိမိတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့
email သို့ Live Room Link ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး Live
Room Link ကို ပွဲနေ့တွင် နှိပ်ကာတက်ရောက်
နိုင်ပြီး ပွဲနေ့မှ Register ပြုလုပ်မယ့်သူတွေ အနေနဲ့
Register ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် Your Webinar Link
ကို
တိုက်ရိုက်နှိပ်ကာ
ဟောပြောပွဲကို
တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
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Vivo V20 စမတ်ဖုန်းကို ပြည်တွင်း၌
စတင်မိတ်ဆက် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်
အထိ Pre-order ပြုလုပ်ကာ
လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရယူနိုင်မည်

အဆင့်မြင့် Selfie နည်းပညာ၊ ပါးလွှာထင်
ရှားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပေါ့ပါးတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တို့ ပါဝင်တဲ့
flagship V-series ရဲ့ ဖုန်းအမျ ိုးအစားသစ်ဖြစ်တဲ့
Vivo V20 စမတ်ဖုန်းကို ပြည်တွင်းမှာ စတင်မိတ်
ဆက်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် အထိ Pre-order ပြု
လုပ်ကာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရယူနိုင်မယ်လို့
သိရပါတယ်။
Vivo V20 မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆင့်မီပြီး
စွမ်းအားမြင့် Autofocus (AF) နည်းပညာပါဝင်တဲ့
44MP Eye Autofocus ကင်မရာကို ထည့်သွင်း
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တပ်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
လုပ်ဆောင်မှု အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ 64MP နောက်
ကင်မရာမှာ Super Night Mode ပါဝင်တာကြောင့်
Zoom ပမာဏများစွာ ဆွဲသော်လည်း အလွန်ကြည်
လင်ပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ရိုက်
ချက်တိုင်းမှာ ရရှိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ 33W Flash
Charge ဘတ်ထရီစနစ် ထည့်သွင်း အသုံးပြုထား
ပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာလည်း တစ်နေ့တာလုံး
ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေမယ်လို့ သိရပါတယ်။
“vivo အနေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့
အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီး အချ ိန်နဲ့အမျှ နည်းပညာ
တွေကို တိုးမြှင့်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ
သုံးစွဲသူတွေရဲ့ selfie ရိုက်ကူးမှု လိုအပ်ချက်တွေ၊
ဓာတ်ပုံရေစီးကြောင်းတွေ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်လိုတဲ့
ဆန္ဒတွေကို ကောင်းစွာ နားလည်တဲ့အတွက် V20 မှာ
လည်း vivo က အနာဂတ်မှာ ခေတ်စားလာမယ့်
ဒီဇိုင်းသွင်ပြင်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ထည့်သွင်း
ထားပေးပြီး တကယ့်ကို ပရီမီယံအဆင့်ရှိတဲ့ ထုတ်
ကုန်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါ
တယ်။ V20 မှာ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Autofocus
ကင်မရာလုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ အလွန်ပါးလွှာပြီး အထာ
ကျတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ပါဝင်လာပြီး ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်
အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါ
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တယ်” လို့ Vivo မြန်မာရဲ့ Chief Operating Officer
ဖြစ်သူ Mr. Nelson Ni ကပြောပါတယ်။
Vivo V20 ဖုန်းအလေးချ ိန်မှာ ၁၇၁ ဂရမ်သာ ရှိ
ပြီး ၇.၃၈ မီလီမီတာပဲရှိတဲ့ ပါးလွှာပေါ့ပါးတဲ့ ဒီဇိုင်း
နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၆.၄၄ လက်မ AMOLED
FHD+ ဖန်သားပြင်ကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ အရောင်အနေနဲ့ Midnight Jazz နဲ့ Sunset
Melody အဆိုပြီး ၂ မျ ိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်
ရည်ပိုင်းမှာတော့ Qualcomm® Snapdragon™
720G processor ကို 8GB RAM နဲ့ တွဲဖက်ပေး
ထားကာ အချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းဖို့အတွက်
ကိုတော့ 128 GB ROM ထည့်သွင်းပေးထား
ပါတယ်။ Operating System ကိုတော့ Funtouch
OS 11 (Android 11) အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဘက်ထ
ရီကိုတော့ 4000mAh ဘက်ထရီကို 33W Flash
Charge နဲ့ပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြား
သော ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
လည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ
ဝါသနာရှင်တွေအတွက်သာမကဘဲ ဂိမ်းကစားသူ
တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
V20 ဖုန်းကို ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွင်း နိုဝင်
ဘာ ၅ ရက်မှ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ငွေကျပ်
၄၉၉,၈၀၀ ကျပ်နဲ့ စတင်ရောင်းချသွားမယ်လို့
သိရပါတယ်။
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Page Guide
Animals Asia

Animal Asia ဆိုတဲ့ Facebook page က
တော့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ
တွေ

သတင်းတွေကို

နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးနေတဲ့

Facebook page ဖြစ်ပါတယ်။

Members (292,956)
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Gadgets
Jabra Elite active 75t

In ear true wireless earbuds ပုစ
ံ န
ံ ဲ့ ထုတထ
် ား
တဲ့ Jabra Elite active 75t ဖြစ်ပါတယ်။ Waterproof, dust နဲ့ sweat resistant ဖြစ်တဲ့အတွက် အား
ကစားပြုလုပ်ရင်း အသုံးပြုနိုင်သလို သီချင်းနား
ထောင်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက်လဲ အ
ကြိုက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth Version
5.0 ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အကွာအဝေး ၁၀ မီတာ
ကနေ ချ ိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်
ကုန် ၈ ခုအထိ ချ ိတ်ဆက်နိုင်သလို တစ်ချ ိန်တည်းမှာ
ထုန်ကုန် ၂ ခုကို ချ ိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ
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တယ်။ Earbuds ကနေ Answer/end call, Reject
call, Volume control, Reject control - play/pause
music စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး သီချင်းနား
ထောင်ရင်း

နားကြပ်တစ်ဖတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါက

အလိုအလျောက် သီချင်းရပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Earbuds အမြဲတပ်ထားလို့ ပြင်ပအသံတွေ မကြားရ
တဲ့ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် Mic ကနေ အသံ
ဖမ်းပြီး Earbuds ထဲကနေ အသံပြန်ကြားရတဲ့
system တွေလဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Jabra Sound+
ဆိုတဲ့ Software ကို အသုံးပြုပြီး Music Equalizer
တွေကို

မိမိစိတ်ကြိုက်

ချ ိန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Earbuds ရှိနေတဲ့နေရာကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ Find My
Jabra software လိုမျ ိုး အသုံးဝင်လှတဲ့လုပ်ဆောင်
ချက်တွေလဲ ထောက်ပပ
ံ့ ါဝင်ပါတယ်။ Noise reduction ပါဝင်သလို 4-microphone call technology ကို
အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဖုန်းပြောတဲ့အခါ ကြည်
လင်ပြတ်သားတဲ့ အသံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ Earbuds
အားကုန်သွားလို့ Case ထဲကို ပြန်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်
လောက် အားသွင်းရုံနဲ့ ၁ နာရီ လောက်အထိ အ
သုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းက
သီချင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့ ဖုန်းပြောဆိုခြင်း အတွက်

Mini

15

NEWSPAPER

၇.၅ နာရီကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Charging
Case အနေနဲ့ ၂၈ နာရီလောက် အားသိုလှောင်ပေး
ထားနိုင်ပါတယ်။ Navy, Mint, Sienna, Copper
Black ဆိုပြီး အရောင်တွေရှိတဲ့အတွက် နှစ်သက်ရာ
အရောင်ကို ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
အာမခံ

နှစ်နှစ်ပေးထားပြီး

တန်ဖိုးက

၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Technoland ဖုန်း ၀၉ ၉၇၀၀ ၃၅၁၀၄ (ရန်ကုန်)၀၉ ၉ ၆၇၉ ၁၈၀၆၀
(မန်း) နဲ့ ၀၉ ၉ ၇၆၀၁၈၃၉ ၃ (နေပြည်တော်) ကို
ဆက်သွယ်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
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Game of the day
Space Decor

Space Decor ဆိုတဲ့ game ကတော့ အခန်း
တွေကို ပြင်ဆင်ရမယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသူ
ဟာ အခန်းအတွင်းပိုင်းတွေကို စိတ်တိုင်းကျ အလှ
ဆင်နိုင်အောင် ကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်
သွင်း ကစားလိုသူတွေ အနေနဲ့ App Store ကနေ
အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS version 10.0 နဲ့
အထက်မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းအမျ ိုး
အစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
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App of the day
Shwedagon Pagoda (iOS)
ရွှေ တိ ဂုံ စေ တီ တော်
မြတ်ကြီးကို အွန်လိုင်းပေါ်
ကနေ ဖူးမြော်နိုင်စေအောင်
စီစဉ်ပေးထားတဲ့ app တစ်
ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့နံတွေအ
လိုက်

ဂြိုဟ်တိုင်တွေကို

ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို
မိမွေးနံ

မိ

ဂြိုဟ်တိုင်တွေက

နေလည်း စေတီတော်မြတ်
ကို ပူဇော်နိုင်စေရန်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
ပုတီးစိပ်ခြင်း၊ ရေချမ်းများကပ်လှူပူဇော်ခြင်း ဆီမီး
များ၊ ပန်းများကပ်လှူပူဇော်ခြင်း အစရှိတာတွေကို
ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဖိုင်
အရွယ်အစားကတော့ 94.5MB ခန့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
iOS version 10.0 နဲ့ အထက်မှာထည့်သွင်း အသုံးပြု
နိုင်မယ့် app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
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အွန်လိုင်းကဈေးဝယ်မယ်
Razer Opus

Razer ကနေ နောက်ဆုံးထွကရ
် ထ
ှိ ားတဲ့ Razer
Opus ဖြစ်ပါတယ်။ နားကြပ်ကိုအရမ်းလေး တာ
မကြိုက်ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ
ရှိတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သီးသန့်ဖန်တီး
ပေးထားတဲ့ Design ဖြစ်ပြီး THX Certificate ရ
ထားတာကြောင့်

ရုပ်ရှင်ရုံထဲ

ရောက်သွားသလို

ပတ်ပတ်လည် အသံတွေကို ခံစားရမဲ့ Surrounding
System ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Microphone
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Frequency Response အနေနဲ့ 100 Hz – 10 kHZ
ရှပ
ိ ါတယ်။ Driver အရွယအ
် စား 40mm Diameters ရှိ
ပြီး Noise Cancelingလည်းပါတာမို့ ပတ်ဝန်းကျင်
က ဆူညံသံတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်မှာပါ။
Quick attention mode, auto pause/auto play
စတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ ချ ိန်ညှိဖို့အတွက် ခလုတ်ငါးခုကိုလဲ
ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။

Wireless

အနေနဲ့

လည်း သုံးလိုရတဲ့အပြင် 3.5 mm jack လည်း ပါတာ
မို့ Phone တွေမှာသုံးလို့လည်းရမယ့် Headset
လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ၂၉၀,၂၅၀ ကျပ် ဖြစ်ပါ
တယ်။
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Photo of the Day

Aung Thu
Huawei P20 Pro

