ال ﺟﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم Tab
 Book Duoﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۳
در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده  Tab Bookرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از
ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺐ ﺑﻮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد از اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر از
وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎر ال ﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از وزن ﺳﺒﮏ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ال ﺟﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 Tab Book Duoدو وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪی دارد؛ وزن و ﮐﯿﺒﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﺎده .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۵۳۰ﮔﺮم وزن دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﺑﻪ  ۷۹۲ﮔﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻤﺘﺮ وزن دارد.
ﮐﯿﺒﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث و در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ال ﺟﯽ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﭼﯿﭗ اﯾﻨﺘﻞ
ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۰.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ  ،IPSﭘﻮرت  USB 3.0و Micro HDMI
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای وﯾﻨﺪوز  ۸.۱اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ال ﺟﯽ
 ۱۱ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺗﺮی آن دوام دارد.
ال ﺟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﺖ  Tab Book Duoرا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۷۰دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ۲
رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرج از ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺮه ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

