واﯾﻮ از ﺳﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮد ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
واﯾﻮ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﺳﻮﻧﯽ ،آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ.
» ،«Vaio Z Flipﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ و دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ،ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۲۵۶۰در
 ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮت ﺑﻮک در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﺗﺎزه
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ دارد ،وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﻣﮑﺎن در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﻮت ﺑﻮک ﯾﺎد ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی Core i5
ﯾﺎ » i7اﺳﮑﺎی ﻟﯿﮏ« اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۸ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎﺗﺮی  Z Flipﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را  ۱۱اﻟﯽ  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
واﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ی ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻢ در ﻣﻮﺿﻮع دﺧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﯾﻮ ﺑﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوﻫﺎی
اﭘﻞ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻌﯽ ﮐﺮده دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺟﺮای وﯾﻨﺪوز
ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻓﺮوش  Z Flipدر ژاﭘﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺪری دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۱.۷۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

واﯾﻮ ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ  Z Flipرا ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و وﯾﮋه ی
ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ را در ﺧﻮد ﻧﺪارد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل » «Vaio Z Clamshellﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ وﻟﯽ در
آن ﺧﺒﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰pﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای

ﺧﺮﯾﺪش ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ی  ۱.۴۹۹دﻻری را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

در ﮐﻨﺎر دو ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺪل ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻫﻮادارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮت ﺑﻮک واﯾﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎم
ﻣﯽ رﺳﺪ و
» «Vaio Sرا ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎ دارد ،اﻣﺎ ﭘﻮرت ﻫﺎی  VGAو اﺗﺮﻧﺘﯽ آن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎد دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ  ۲۰۰۰ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﻓﺮوش واﯾﻮ اس از ﻣﺎه ﻣﺎرس در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای دو
ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

