دل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد :ﻟﭗ ﺗﺎپ  - XPS 13دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۳
دل اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺳﺮی  XPS 13ﺑﻪ  CESﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل،
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل در اواﯾﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
اﻣﺴﺎل دل ﺑﺮ روی ﻇﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎب اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻨﻬﺎ ۵٫۲
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ از اﻃﺮاف آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۳۲۰۰×۱۸۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رزﻟﻮﺷﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض )ﺑﺎ زرﻟﻮﺷﻦ  ۱۳۶۶×۷۶۸ﭘﯿﮑﺴﻞ( ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزن آن را ﺑﯿﻦ  ۱۱۸۰ﺗﺎ  ۱۲۷۰ﮔﺮم ﻧﮕﻪ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزن اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﺣﺪود  ۹۰ﮔﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺴﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺪل  Core i3ﺗﺎ  Core i7ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی  ۴و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﻓﻈﻪ رم در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ادﻋﺎی دل  XPS 13ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺎب ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺎرﯾﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ  ۱۱اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﯿﺒﺮد اﯾﻦ
ﻣﺪل از اﻧﺪازه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.

دل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮک ﭘﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﺴﭽﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ
ﻣﺪل در ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﮑﺮول ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎ زوم ﮐﺮدن روی ﻋﮑﺲ را ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺮی  XPS 13ﻋﻤﻠﮑﺮی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺗﺮی اراﺋﻪ
ﻣﯽ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دل ﻗﻮل

ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ای ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران آﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل داده اﺳﺖ.
دل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی  XPS 13را از ﻓﺮدا و از ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹۹دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i3ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۹۹دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i7و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 ،QHDﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ  SSDﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

