ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Dellاز دو ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ روﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ  Dellدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  CESرا از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2016ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮی رواﻧﻪ
ﻻس وﮔﺎس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ
آﺳﺘﯿﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﭼﻨﺪان وﯾﮋه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در دو اﻧﺪازه  23و  23.8اﯾﻨﭽﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﯾﺮﻟﺲ در
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺪل  23اﯾﻨﭽﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  24اﯾﻨﭽﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎری دارد و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮد
ﻣﺎژول ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﻞ ﺟﺎی داده ﺷﺪه و ﺑﺎ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  PMAو Qi
ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺳﻪ واﺗﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ دارد و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﺪه .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ
 24اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد را ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﮐﺮده.
ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  429دﻻری ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  23اﯾﻨﭻ و  469دﻻر
ﺑﺮای ﻣﺪل  24اﯾﻨﭽﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
از ﭘﯽ ﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESاﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﺮی  Latitude 11 5000اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ  11اﯾﻨﭽﯽ و وﯾﻨﺪوزی دو-در-ﯾﮏ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪش ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  749دﻻر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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