ﻧﺴﻞ ﺳﻮم  Moto Xﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۱۰راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری در ﺧﺼﻮص  Moto Xﺑﻌﺪی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪه
اﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،2Kﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﯾﮏ دورﺑﺒﯿﻦ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﻠﮑﺴﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺎم اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۸را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه دﯾﺪ اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر را ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 ۸۱۰رواﻧﻪ ی ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰در ﭘﺮدازش ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﮐﻮاﻟﮑﺎم اذﻋﺎن
دارد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اش ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﺑﯿﺶ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎزار ﻧﻈﯿﺮ  HTC One M9دﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﭗ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۸دارد؛
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭼﯿﭙﯽ ﮐﻪ ال ﺟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آن در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  G4ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺒﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۸۱۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻼ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده و اﻣﺴﺎل ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ در ﺣﺎل
ﺗﻐﺮ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،2Kﭼﮕﺎﻟﯽ  ۵۶۵ﭘﯿﮑﺴﻞ را در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻣﺪل ﻫﺎی  ۳۲ﯾﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
 ۳۲۸۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،رﯾﮏ اوﺳﺘﺮﻟﻮه ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮ اﮐﺲ ﺟﺪﯾﺪ
در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
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