اﯾﺴﻮس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ از ذن ﻓﻮن  ۲و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ZenFone 2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺳﯿﺴﺘﻢ-روی-

ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺳﺮی اﺗﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺴﻮس و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﮑﺲ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺗﺎزه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،دارای
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ  ۵.۵ ،۵و  ۶اﯾﻨﭽﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۴ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً در ﻫﺮ
ﺳﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه.
ﻣﺪل دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ،ذن ﻓﻮن  ZE500KL ۲ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮔﺸﺘﻪ .ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺪل
رزوﻟﻮﺷﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۷۲۰در  ۱۲۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و در آن اﻣﻮر ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ۶۴

ﺑﯿﺘﯽ و ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ا ی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۱۰ﻣﺤﻮل ﺷﺪه.

 ۲ﯾﺎ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم در ﮐﻨﺎر  ۱۶ﯾﺎ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ۵
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ذن ﻓﻮن ZE500KL ۲
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪل ﺑﻌﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ذن ﻓﻮن  ZE550KL ۲ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رزوﻟﻮﺷﻦ ۷۲۰P
ً
ﻣﺠﺪدا ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۱۰ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺶ
دارد .در ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ
 ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۱۳
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری و ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذن ﻓﻮن
 ZE550KL ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﺴﻮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ذن ﻓﻮن  ZE600KL ۲را ﺑﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶اﯾﻨﭽﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده .ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه رزوﻟﻮﺷﻨﯽ
ﻣﻌﺎدل  ۱۲۸۰در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﻬﺎ دارای ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮده و
ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۲ﯾﺎ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۱۶ﯾﺎ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
 ZE600KLﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ  ۱۳و  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ و ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺧﻮدش ﺟﺎی داده.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ و ﭼﯿﭙﺴﺖ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دو رزوﻟﻮﺷﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۷۲۰Pو  ۱۰۸۰Pدر
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ۲ﯾﺎ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۱۶ﯾﺎ
 ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻣﻮرد زﻣﺎن و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ذن ﻓﻮن ﻫﺎی  ۲ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

