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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﯽ  LTEرا ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  E4را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دو روزه دارد ،از ﭘﺮدازﻧﺪه  ۴ﻫﺴﺘﻪ ای ۱.۳
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۵
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ دو ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  E4gﻋﺮﺿﻪ

ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﯽ  LTEﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ در دو ﻣﺪل ﺗﮏ و دو
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ از اواﺳﻂ ﻣﺎه آورﯾﻞ )اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه( ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮﻧﯽ در ﺗﻬﺮان در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﮐﺮده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن،
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎه  Xperia™ E4ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن
ٔ
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﺗﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،Sonyرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن  Sonyاز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده  Xperia™ E4gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را در
ٔ
ﮐﻨﺎر اﺗﺼﺎل ﺳﺮﯾﻊ  4G LTEاراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رده ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در Sony Mobile
ﺗﻮﻧﯽ ﻣﮏﻧﺎﻟﺘﯽ ،ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ٔ
 Communicationsﮔﻔﺖ Xperia E4 » :ﺑﺮای آوردن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ ﻣﺮدم از
 Sonyاﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ردهﻫﺎی ﭘﺎﻦﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Xperia E4g .ﻫﻤﺎن
ﮐﯿﻔﯿﺖ و راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ  .«4G LTEوی اﻓﺰود» :ﻣﺎ ﺑﺎور
دارﯾﻢ ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﺎ اﻣﮑﺎن راهاﻧﺪازی ﺳﺎده و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯽرﻗﯿﺐ دوروزه ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری
و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزی از  Sonyرا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ -راهاﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ… ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
 Xperia E4gﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺮون آوردن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن از ﺟﻌﺒﻪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ،Xperia

ﻣﻬﺎﺟﺮت از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  Androidدﯾﮕﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  Windowsﯾﺎ  BlackBerryﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Xperia Transferﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪﺗﻠﻔﻦ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ،
آﺳﺎن اﺳﺖ.
ٔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،آﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و… را ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون دردﺳﺮ ،ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻣﻮارد
ﻣﻬﻢ ،اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ در ﻫﺮﮐﺠﺎ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ٔ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را ﺑﺮای  ۵۲ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  NFCﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺳﺎدهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ  Sonyاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آوردن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﭘﻮﺳﺘﻪ Android
 Xperia E4gﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دارای
ٔ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را در ﯾﮏ
»ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ آﺳﺎن« ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ٔ
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﻈﻢ در
ﭘﻮﺷﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺪهآل اﺳﺖ.

ﺟﻠﻮهای از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ Sony
 Xperia E4gدر درون و ﺑﺮون  Sonyاﺳﺖ؛ دارای ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﯾﮏدﺳﺖ اﯾﺪهآل اﺳﺖ Xperia E4g .ﮐﻪ دررﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻧﺸﺎنواره
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺟﻠﻮهای ﻣﻤﺘﺎز ،ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪ روز  Xperiaرا داﺷﺘﻪ و دارای
ٔ
دﮐﻤﻪ
ﺣﻠﻘﻪ دورﺑﯿﻦ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺿﺪﺧﺶ و
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ آﯾﻨﻪای،
ٔ
ٔ
روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺮاش ﺧﻮرده.

دوروزه ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ 4G LTE -و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ٔ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﭼﻬﺎرﻫﺴﺘﻪای  ۱٫۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی
 Xperia E4gﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی   G LTE4آﻣﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از داﻧﻠﻮد
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ،راﻫﺘﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎی
ٔ
و از ﭘﺨﺶ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﺧﺘﻼل در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Sonyﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯽرﻗﯿﺒﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪXperia E4g .
ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ۲۳۰۰

ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوروز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۱و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺪاوم را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ  Battery STAMINAرا ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮیﺗﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻮد و از ﺣﺎﻟﺖ  Ultra STAMINAﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 Xperia E4gاز ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺗﺐ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﭼﻬﺎرﻫﺴﺘﻪای  ۱٫۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ،وﺑﮕﺮدی و ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ در آن
واﺣﺪ اﺳﺖ.
دوﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس
 Xperia E4gاز ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺪل
ٔ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

