ال ﺟﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی  G Padرا اﻋﻼم
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ال ﺟﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﺗﺒﻠﺖ  G Pad 7 ، G Pad 8و  G Pad 10.1ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارد را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.
ال ﺟﯽ در آن زﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر رﺳﺎﻧﻪ

ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺮوز ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺼﻮل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  LCDﺑﺎ ﭘﻨﻞ  IPSﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و رزوﻟﻮﺷﻦ ۸۰۰
×  ۱۲۸۰را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺧﺎﻧﻮاده  G Padﭘﺮدازﺷﮕﺮی ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن رﻣﯽ  ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه .ال ﺟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﭻ ﻣﺎرک ﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ،
ﺣﺪس زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ از  Snapdragon 400در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 G Pad 7دورﺑﯿﻨﯽ  ۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ  G Pad 8و G

 Pad 10.1ﻫﺮ دو از دورﺑﯿﻨﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﺑﺎﺗﺮی  ۸۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ

و دو ﻣﺤﺼﻮل  ۷و  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی  ۴۰۰۰و  ۴۲۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ در ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ال ﺟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﯽ  ۳را ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﺧﺎﻧﻮاده  G Padاﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Smart Keyboard ، Dual Window ، Knock Codeو … دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  G Padﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﯽ  ۳ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۴.۲ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

