ﺧﺮﯾﺪ روز :ﺗﺒﻠﺖ ﻟﻨﻮو و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻻﺟﯿﺘﮏ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۳
ﻫﺮ روز در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻣﻮاردی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺒﻠﺖ  A8-50 A5500ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻨﻮو و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی Z443 2.1 Multimedia
 Speakers Woodاز ﻻﺟﯿﺘﮏ .در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺗﺒﻠﺖ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﻟﻨﻮو از رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۸۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  ۱.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی از ﻧﻮع  Mediatek MT8382ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ دارای  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۵و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی آن در ﺣﺪود  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎ را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۶۲۵٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۵۹۹٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪهDigikala.com :
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اﺳﭙﯿﮑﺮ  Z443ﻻﺟﯿﺘﮏ دارای  ۵۵وات ﻗﺪرت ) ۱۱۰وات در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪا( اﺳﺖ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﺳﺎﺑﻮوﻓﺮ  ۵.۲۵اﯾﻨﭽﯽ ﻃﯿﻒ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮش ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ از ﭼﻮب
ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻟﭗ
ﺗﺎپ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺪت ﺑﻠﻨﺪی و ﺑﺎس را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻮوﻓﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۲۹۵٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۲۲۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪهChare.ir :

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻬﻢ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

