ال ﺟﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎزه ای را از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده اﮐﺲ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ال ﺟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎرﺳﻠﻮن از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺧﻮد ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی X Cam
و  X screenزد.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺎزه ای را از اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﻮد و در اداﻣﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﯿﺎن رده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از روی ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻣﺪل اﮐﺲ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  1.76اﯾﻨﭽﯽ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻨﻞ  4.93اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ
 720pاش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﮐﺲ ﮐﻢ ﻫﻢ دو ﺣﺴﮕﺮ دورﺑﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ اش دارد ﮐﻪ  13و
 5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎﻗﺪ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺠﯽ ﺳﻌﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻟﮕﻮی ﮐﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد دارد.
ﻣﺪل اﮐﺲ اﺳﮑﺮﯾﻦ دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و از ﯾﮏ
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد )ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن 410
اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﺑﺪﻧﻪ آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﻧﯿﺰ از ﻗﺒﻞ روی اﮐﺲ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﯾﺪه .ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ و

ﻃﻼﯾﯽ -ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺪل اﮐﺲ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻓﻮل اچ دی  5.2اﯾﻨﺠﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1920در  1080ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد و
ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  16ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  1.14ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺮژی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﻫﻢ از ﺑﺎﺗﺮی  2520ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از ﻗﺒﻞ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻨﻮع رﻧﮕﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ای ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﻃﻼﯾﯽ و ﻃﻼﯾﯽ-ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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