ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر و ﻋﺮﺿﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ دﯾﮕﺮ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۴
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن از ﺑﺎﺑﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪاری ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺪارد و
ً
ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﺰار ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه  CATﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮو ﻧﻤﯽ آورد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت راه ﺳﺎزی و ﻣﻌﺪن ﮐﺎری ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﺪل اﺳﻤﺎرت
ﻓﻮن ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ،از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دوام ﻓﺮواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ  GSMﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ  S50cآﻣﺪه ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ  Verizonﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﭼﻮن آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،درﯾﺎﻧﻮردان و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ S50c .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮی  MIL-SPEC 810Gارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP67را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺣﻼل ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ ،ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻮک ﺣﺮارﺗﯽ ،ﺑﺨﺎر آب و رﺳﻮب ﻧﻤﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد.
اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﯾﯽ  -25ﺗﺎ  +55درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  1.2ﻣﺘﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 1
ﻣﺘﺮی آب ﺗﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ دوام ﺑﯿﺎورد.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  HDاﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  4.7اﯾﻨﭻ اﻧﺪازه داﺷﺘﻪ و از روﮐﺶ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  3ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ،ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی 1 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از درﮔﺎه  microSDاﺷﺎره ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ

ﺟﻠﻮ  2آن ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﻫﻢ  2630ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺗﻮان دارد ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  25ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻧﺪروﯾﺪ ﻻﻟﯽ ﭘﺎپ اﺳﺖ و ﺣﺪود  200ﮔﺮم وزن دارد و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۳۹۹دﻻر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

