ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻤﯿﺪه از
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻫﺎی ) Note 5ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( و ) S6 Edge+ﺑﺮرﺳﯽ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ( ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ  Galaxy S7ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در  ۲ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی  SM-G930و  SM-G935ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد دوم ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ  ۲ﻟﺒﻪ ﺧﻤﯿﺪه ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،ﭼﯿﻦ ،اروﭘﺎ ،ﮐﺮه و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮه ای روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  Galaxy S7را ﻧﺎم  Project Luckyﯾﺎ »ﭘﺮوژه ﺧﻮش
ﯾﻤﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ،اﻣﺎ از اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻠﯽ درون ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی رﻣﺰ  Heroو  Hero 2ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۸۸۹۰ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از آن را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮه ای ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻮع  UFS 2.0ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ،در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ درﮔﺎه ﺣﺎﻓﻈﻪ  MicroSDرا از ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻧﻘﺼﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ،از رﻓﻊ آن در  Galaxy S7ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ISOCELLاﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪن روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد وﺟﻮد آن در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

