ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت Neptune Duo
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از آن دﺳﺖ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راﻫﺸﺎن را ﺑﻪ دل ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری ،ارزش
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن )ﻣﻌﻤﻮﻻ  300دﻻر ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﮏ ﮐﺮدن اﻋﻼن ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ )و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ

ﺗﻮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورده و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ(.

ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در
ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Neptuneﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ  Gear Sو  Pineﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل در واﻗﻊ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )در ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﯾﺰن و در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Neptuneاز
اﻧﺪروﯾﺪ  4.1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه( ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  Pineﺣﺘﯽ دارای ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ!
اﺳﻤﺎرت واچ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  2اﯾﻨﭽﯽ و  Pineدارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  2.4اﯾﻨﭽﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺎن اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ :اﺳﻤﺎرت واچ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  300ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد و ﺑﺎﺗﺮی  Pineﻫﻢ از ﻧﻮع  810ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻧﭙﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺮادات را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮی
ﺗﺎزه را در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
 Neptune Duoﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻤﺎرت واچ و ﮐﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ رﯾﻤﻮت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪه .ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Gear Sو  Pineﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ
ﻧﻮع »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮی« از ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
رﯾﻤﻮت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ ﺳﺎﻋﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﺎب ﻧﭙﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  2.4اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ آن
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﻣﺨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.
ﻫﺎب ﻧﭙﺘﻮن از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،LTEوای ﻓﺎی،
 ،GPSﺑﻠﻮﺗﻮث و  NFCﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺎب،
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را در ﺧﻮد دارد )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﯾﭗ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ(.

رﯾﻤﻮت دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﯿﺒﯽ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  5اﯾﻨﭽﯽ  720pدارد و

دوﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻼش ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،اﺳﭙﯿﮑﺮ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﺮزﺷﮕﺮ ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ رﯾﻤﻮت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻮض اﺑﺰاری ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﻫﺎب ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  2800ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﻫﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3800ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺎرژ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دوام ﻣﯽ آورد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  Duoﺗﺎ اواﺧﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری ﺑﺮای آن را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ

ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺣﺪود  798دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﻠﻐﯽ را
از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮔﺮﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

