اﻓﺸﺎی ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺶ رو ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻗﺮار اﺳﺖ از دو ﭘﺮﭼﻤﺪار Mi 5
و  Mi 5 Plusروﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺣﺎل ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Xiaomi Mi 5در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۶و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﻼﯾﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ
اﻣﺎ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ  Mi 5 Plusﺻﺮﻓﺎ در رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶اﯾﻨﭻ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۹۹.۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴۹۹.۹۹دﻻر ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه Mi 5 ،دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،2Kﺷﯿﺸﻪ ،2.5D
ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۴اﺳﺖ و از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۰و ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۶و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺒﺮی ﻫﻢ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﻫﺎی  microSDﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دو دورﺑﯿﻦ  ۱۶و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ،از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد و از دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪ ای ارزان ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1080pدر آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺧﺒﺮی از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت  Xiaomi Mi 5 Plusﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ  Mi 5ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ  ۶اﯾﻨﺞ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

