ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HPﺧﺎﻧﻮاده ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮد
را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺳﺮی اﺳﺘﺮﯾﻢ  HPﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  ۲۰۰دﻻر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﯿﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺎچ ﭘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻣﺮوز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از

اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺘﺮﯾﻢ  ۱۱و  ۱۳ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﯿﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ی  ۱۱.۶اﯾﻨﭽﯽ ﻗﺪری
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺪل  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﻓﺮق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺗﺮازو ﺑﺮای آن ﻋﺪد  ۱.۵۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ آن را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻟﻤﺴﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ۸.۵ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ۱۰.۵اﻟﯽ  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل  ۷ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ
و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد “اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻫﺎ” ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻢ  HPدﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی
ﺷﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ
روز  Celeronاﯾﻨﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ.
ﻧﻮت ﺑﻮک ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
اﺑﺮی وان دراﯾﻮ )ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺷﺘﺮاک

آﻓﯿﺲ  ۳۶۵و  ۶۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﮑﺎﯾﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺮﯾﻢ  ۱۱و  ۱۳ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از  ۱۸اﮐﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ  ۲۰۰و  ۲۳۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

