وﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  V10ال ﺟﯽ ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ دو
ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﭘﺎی در ﻣﯽ آﯾﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻟﺠﯽ  V10ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی
اﻧﺪک ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :اﺳﺘﺤﮑﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻ دوام ﻧﻤﯽ آورد .آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ  50از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؟ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﺋﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  FullMagﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﺧﯿﺮ.

در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  V10ﻫﺪف ﺗﻮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﭽﻨﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺘﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﯿﺐ را از ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4Kاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﯿﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻی  V10و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺲ از اﺻﺎﺑﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﯿﺮ دوم ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ  V10ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ درﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺪﻧﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﯿﺮ از ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وارد ﺷﺪه و از راس آن ﺳﺮ در ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺑﺪﻧﻪ از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و
ﻗﻄﻌﺎت آن ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺴﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺣﻮل ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ از
زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد .دﻓﻌﻪ دوم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﺋﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد V10
ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ  V10ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻔﻨﮓ  Barrettﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
در رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ دوام ﻧﻤﯽ آورد ﭼﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ  50اﯾﻦ ﺳﻼح ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻇﺎﻫﺮا دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻮدﻧﯽ
اﺳﺖ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ از زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ.
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