آﻣﺎزون ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد :ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Fire
] phoneﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ - [۲ :دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۳
ﺟﻒ ﺑﺰوس دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﺮ ﻓﻮن ) (Fire phoneرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ  IPS LCDﺑﺎ  ۵۹۰ﻧﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ،۳دﮐﻤﻪ ﻫﺎی
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻮﯾﺎ ،و ﭘﻮﻻراﯾﺰر ﮔﺮد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺑﯿﺮون.
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ  ۴ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﮔﺮاﻓﯿﮏ آدرﯾﻨﻮ  ۳۳۰و ۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و ﻟﻨﺰ  ۵ﻻﯾﻪ آن ﮔﺸﺎدﮔﯽ  f/2.0را دارا

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل ) (OISﻧﯿﺰ دارد .ﺑﺮای اﺟﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دورﺑﯿﻦ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ
اﺧﺘﺘﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد و آﻣﺎزون ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻋﮑﺲ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺮ ﻓﻮن از ﻧﻈﺮ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻋﺠﻮﺑﻪ اﺳﺖ .دو ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای داﻟﺒﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﭘﻼس ﻓﺮاﮔﯿﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﻄﺢ و رﻫﺎ از ﭘﯿﭻ و
ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﭘﺸﺖ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺘﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
دارد.
آﻣﺎزون ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ASAP
اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده .ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ و  HBO Goو
 Hulu Plusو  ESPNدر اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Fireflyﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﻋﺪاد ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،دی.وی.دی ﻫﺎ ،ﯾﮏ ﮐﺪ  ،QRﯾﮏ  URLو
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی .ﻓﺎﯾﺮﻓﻼی آﻣﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﯾﺪ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن آﯾﺘﻢ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﺮ ﻓﻼی ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻫﻢ دارد .در اﺻﻞ ﻓﺎﯾﺮﻓﻼی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه “ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﺨﺮ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ دﮐﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﻦ دارد.
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد  ۶۴۹دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۷۴۹دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل
 ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

