ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎرپ ﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺎرپ اﻣﺮوز در ژاﭘﻦ از ﺳﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮاﺣﯽ
وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﻢ ﻫﺮ
ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۸ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  ۱.۸ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در

ﮐﻨﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۴۱۸ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرپ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه  Aquos Zeta SH-01Hﻧﺎم دارد و از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ IGZO
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۵.۳اﯾﻨﭻ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۴ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ .رزوﻟﻮﺷﻦ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮده و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۴۱۶ppiﻣﯽ رﺳﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ۳ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم،
 ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  f/1.9و
ﻓﻮﮐﻮس ﻓﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۳۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ
 IP 55/58اﺷﺎره داﺷﺖ )اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﺷﺎره دارد(.
ﺑﺮ روی  Aquos Zeta SH-01Hﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ ﺑﻪ  ۷.۹ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱.۱ﻧﺼﺐ ﺑﻮده،
از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،4G LTEوای-ﻓﺎی ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۱ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻧﺪه اش آن را از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ و در رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻣﺸﮑﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 Aquos Compact SH-02Hﻣﺪﻟﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۷اﯾﻨﭽﯽ  IGZOﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ
 496ppiﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در دروﻧﺶ ﻧﯿﺰ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم و  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
داﺧﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۱۳.۱
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۲۱۸۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﮔﻮاﻫﯽ ،IP 65/68

ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۸.۹ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی  ،4G LTEوای-ﻓﺎی و ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۱اﺷﺎره داﺷﺖ.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱آب ﻧﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎرپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ ای از  Aquos Compactرا ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﻮاداران ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
دﯾﺰﻧﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و آن را  Sharp Disney Mobile DM-01Hﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاراﻧﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻣﺎه
ژاﻧﻮﯾﻪ در رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻓﻌﻼ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ NTT
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
ً
 DoCoMoﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ژاﭘﻨﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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