ﻫﻮآوی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Honor 4Cو ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﺎی  Honor Padو  Play Pad Noteرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻫﻮآوی ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮش ﺷﻠﻮغ ﺑﻮده و ﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
 P8، P8 Liteو  P8Maxرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ

ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻣﺴﺎل ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺟﺬب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن و دو ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه  Honor 4Cﻧﺎم دارد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در

 ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای و  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۶۲۰ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ
 ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  ،4G LTEﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵آب

ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳﺘﻪ ی  EMUI 3.0و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
درﮔﺎه  microSDاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﮔﺠﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮآوی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Honor Padاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۲۴در  ۶۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد ،ﻗﺪرت ﺧﻮدش را از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ
ای و  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی  Spreadtrum SC7731Gﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺪﻧﻪ ی  Honor Padﺿﺨﺎﻣﺘﯽ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی دارد و در درون اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۴۱۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره از ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  3Gﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﯿﮑﺮو را در آن ﺟﺎی دﻫﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮآوی  Play Pad Noteﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه؛ ﺗﺒﻠﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۹.۶

اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۲۸۰در  ۸۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﻮر ﭘﺮدازﺷﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ
ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۱۰ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی  Play Pad Noteﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ،ﺑﺎﺗﺮی  ۴۸۰۰ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ  ۴.۴ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﺒﻠﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۴ﮐﯿﺖ ﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
 Honor 4Cاز ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اش  ۱۲۹دﻻر ﻗﻤﯿﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺗﻬﯿﻪ Honor Pad
و  Play Pad Noteﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۹۷و  ۱۶۱دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻮآوی ﻓﻌﻼ ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه اش ﺑﻪ ﺑﺎزار و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ.
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