آﯾﻔﻮن  ۵Cاﯾﻨﺒﺎر از ﻧﻮع ﭼﯿﻨﯽ؛ ﺑﺎ Meizu M1
 Noteآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۳
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد
از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ  Meizuﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻠﻮﻏﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوز ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  M1 Noteرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﺒﯿﻪ آﯾﻔﻮن  5Cاز اﭘﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ای ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دارد در ﭘﻨﺞ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،زرد و آﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ

ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۶۰دﻻر ارزان ﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از
ﺟﺎﻧﺐ  Meizuﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی ﭼﯿﻨﯿﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮآوی و ﯾﺎ
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 M1 Noteاز دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ  IGZOﺑﺎ
رزﻟﻮﺷﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۱۰۸۰Pﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۳ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ  f/2.2ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﯾﮏ ﻓﻠﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ
و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ رزﻟﻮﺷﻨﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.

از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۱۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ،ﭼﯿﭙﺴﺖ
ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ  MT6752از ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ )ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ی  Cortex-A53ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺮدازش  ۱.۷ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ،ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ،Mali T760 MP2دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۶ﯾﺎ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ ،اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۴.۴ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  Flyme ۴.۱و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  LTEاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دارای ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ  ۸.۹ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﺑﻮده و وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۵ﮔﺮم دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اش ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻗﻮس ﻣﻼﯾﻢ در ﭘﺸﺖ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  5Cراﺣﺖ ﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ  Meizuﺑﻪ وﺿﻮح در
ﻃﺮاﺣﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  5Cﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﯽ آﯾﻮ
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮدش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮوز دﻫﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﭘﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ  Meizuآﻏﺎز ﻧﮑﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود  M1 Noteدر
ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﭘﯿﺶ رو رواﻧﻪ ی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻫﻤﮑﻨﻮن و در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل  ۱۶۰دﻻر ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ی  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۱۹۰دﻻر ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ی
 ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

