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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﮔﻮﮔﻞ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ،آﻗﺎی  Dave Burkeروی ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺪ و  Nexus 6Pرا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۷اﯾﻨﺞ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2Kاﺳﺖ و از ﺑﺪﻧﻪ ای ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی در آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  Huaweiﻫﻤﮑﺎری

ﻧﻤﻮده .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 Nexus 6Pﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ از ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۷.۳ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی اش ،اﻧﺪازه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻘﺮه ای و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﺸﺨﺼﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ .آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺪارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۷اﯾﻨﭻ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﭘﻨﻞ  AMOLEDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و در ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎور دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﯾﮏ
ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  USB-Cدر اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮرت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮐﺮوم ﺑﻮک ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﺸﺎن داده و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎور
دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﭘﻮرت ﭘﯿﺶ روﻧﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،اﻋﻼﺗﺮﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺮی ﻧﮑﺴﻮس
ﺑﻮده و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در  Nexus 6Pﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲.۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ
ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر

ﮐﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در واﻗﻊ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻧﮑﺴﻮس  6Pﺑﻪ ﺛﺒﺖ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  slow-motionو  4Kﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ.
 Nexus 6Pاز ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺸﻢ ،ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ۳۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ دارد ،از  ۴۹۹دﻻر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻌﺪﯾﺎﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ۶۴ ،و
 ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۴۹و  ۶۴۹دﻻر دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

