ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  ،Reserve Strapﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺗﺮی اﭘﻞ واچ را ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
آزار دﻫﻨﺪه ای ﭘﺎﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻤﺎرت واچ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻓﺰﯾﺶ ﻋﻤﺮ آن راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی آن را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ از ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎرﺗﺎپ

ﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دادن اﺟﺰای ﺑﺎﺗﺮی در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺮ
ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ را

اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ Reserve Strap ،ﻧﺎم دارد و اﻣﺮوز ﺑﻨﺪی

ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Reserve Strapاﻣﺮوز وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻫﺪﯾﻪ دﻫﺪ؛  ۱۶۷درﺻﺪ ﺑﯿﺶ
از ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻪ در ﺧﻮد اﭘﻞ واچ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻼﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﮏ روزه اش ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ Reserve
 Strapﺗﻼش دارد ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ی ﺳﺒﮏ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ  ۳روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی  ۳۸و  ۴۲ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل  micro USBﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ

ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﭘﻞ واچ دارای ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی آن دﺳﺘﮕﺎه را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی در زﯾﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎرژر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ،آن را
ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺠﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

