ً
رﺳﻤﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  Honor 5Xاز ﻫﻮآوی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ارزان و دارای ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮ روزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دارای
ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻮآوی ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری Honor

ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ،Honor 5Xﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺻﻠﯽ
آن ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از:
ﭘﻠﺘﻔﺮم :اﻧﺪروﯾﺪ  ۵.۱ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی EMUI
اﺑﻌﺎد ۱۵۱.۳ :در  ۷۶.۳در  ۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ

وزن ۱۵۸ :ﮔﺮم
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۵.۵ :اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
ﭼﯿﭙﺴﺖ :اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۶۱۵
ﺣﺎﻓﻈﻪ رم :دو و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

دورﺑﯿﻦ ۱۳ :ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  ،f/2.0دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ۱۶ :ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺑﺎﺗﺮی ۳۰۰۰ :ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ  Honor 5Xﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  EMUIﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮدی روان دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺶ از ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ی از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺗﺎن آﻧﻼک ﺷﻮد.
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۵و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ Cortex A53
ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ  ۴ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۴ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮدازش ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اژدﻫﺎی ﺳﺮخ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ از ﺳﻮم ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺼﺎدف

ﺑﺎ  ۱۲آﺑﺎن در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اراﺋﻪ ی آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪل دارای دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم  Honor 5Xﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۵۷دﻻری دارد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ۳
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ۲۲۰دﻻری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

