ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دل ﺗﺒﻠﺖ  Venue 10 7000را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دل ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری  CES 2015از ﺗﺒﻠﺖ  Venue 8 7000ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Venue 10 7000ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۰اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ اش  ۴۹۹دﻻر
ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۹۹دﻻر آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﯿﺒﺮد ﻣﺠﺰای دارای ﻧﻮر
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ دل ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ  Venue 8 7000ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ۱۰
اﯾﻨﭽﯽ در ﻗﺎﺑﯽ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮرده ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﯾﮑﯽ از ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎﺗﺮی و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات در درون ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﯿﺒﺮد از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﮔﺮ از وزن و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛  Venue 10 7000دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  ۲۵۶۰در  ۱۶۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎی دﯾﮕﺮش ﯾﻌﻨﯽ  Venue 8 7000ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺗﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺸﺘﻪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺎرﯾﮏ ﻧﮕﻪ دارد
و ﻟﺬا ﺑﺪﻧﻪ ی آن ﺗﻨﻬﺎ  ۶.۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد.
ﭘﻮرت ﻣﯿﮑﺮو  ،USBﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن و درﮔﺎه  MicroSDﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۵۱۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ Venue 8 .ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰۵ﮔﺮم وزن داﺷﺖ
و اﮐﻨﻮن وزن  Venue 10ﺑﻪ  ۵۹۸ﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن در ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪش ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺒﻞ دورﺑﯿﻦ  RealSenseاﯾﻨﺘﻞ در ﺗﺒﻠﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺑﺰار
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮده .در اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن اپ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دل ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی

ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ.
در  Venue 10ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و آﻧﻬﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺗﺮی  ۷۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ
آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
رﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ دل ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد  Venue 8ذﮐﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ً
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺒﺮدی ﮐﻪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﯿﺒﺮدﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و
دل ﺑﺮای ﺗﺒﻠﺘﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ً
ﺧﻮب ﺑﻮده و ﻧﻮر آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺮک ﭘﺪ ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﺒﺮد ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺸﯽ  ۱۸۰درﺟﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﭘﺲ
از اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺶ ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺰﯾﺖ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ وﺻﻞ ﺷﺪن ﮐﯿﺒﺮد ﺑﻪ  Venue 10ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان از

آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺸﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﯿﭻ ﮔﺠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

