درز ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ Vivo XPlay 5؛ ﻓﺒﻠﺘﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی
داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻗﻢ

ﻣﺮﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Vivoوارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺴﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  Weiboاﻋﻼم
ﮐﺮده ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺒﻠﺖ  XPlay 5را ﺑﺎ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ،ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻓﺒﻠﺖ ﺗﺎزه از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ  ۲ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ درز ﮐﺮده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  XPlay 5از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی اﻧﺪک و ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ در  ۲ﻃﺮف ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ آن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی  Edgeﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶اﯾﻨﭽﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺿﻤﻨﺎً رزوﻟﻮﺷﻦ  QHDرا اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت درز
ﮐﺮده در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۱۶و

 ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﭘﺸﺖ و ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه ،ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Hi-Fi 3.0اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز از
ً
ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ  Vivo XPlay 5را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

