ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  LeEco Le 2 Proاﻣﺮوز در
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  GFXBenchﻟﻮ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  LeEcoﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از آورﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  5اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﺎﻣﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در روز  20آورﯾﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدا ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﯾﮑﯽ از دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدا روﻧﻤﺎﺋﯽ ﮔﺮدد  Le 2ﻧﺎم دارد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن
وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی در ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده  GFXBenchو آﻧﺘﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف آژاﻧﺲ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
 TENAAﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺣﺎﻻ اﻣﺮوز دوﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای از  Le 2در ﺳﺎﯾﺖ  GFXBenchﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  Proاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭼﯿﭙﺴﺖ و رم ذﮐﺮ ﺷﺪه در داده ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮق دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد،
 LeEco Le 2ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  ،X620ﭼﯿﭙﺴﺖ  64ﺑﯿﺘﯽ و  10ﻫﺴﺘﻪ ای  Helio X25ﻣﺪﯾﺎ ﺗﮏ و 3
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد اﻣﺎ  LeEco Le X820ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای و  64ﺑﯿﺘﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  820ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺮو ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ  Le X820ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو  Le 2ﺑﻮده و
ﭘﺮﭼﻤﺪار آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  21ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،1440×2560دورﺑﯿﻦ دوم  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و اﻧﺪروﯾﺪ  6.0.1اﺷﺎره
ﮐﺮده ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  LeEcoﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای  Le 2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده آﻧﺘﻮﺗﻮ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  625و  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در
 GFXBenchﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺮاﺷﻪ  Helio X25و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در آژاﻧﺲ ﻧﻈﺎرﺗﯽ  TENAAﭼﯿﭙﺴﺖ آن Helio
 X20ﺑﺎ  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ذﮐﺮ ﺷﺪه.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮی  LeEcoﻓﺮدا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
زﯾﺮا ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻓﺮدا ﻫﺮ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Le 2و  Le 2 Proرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺷﺎﯾﺪ از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  Le Max 2ﻧﯿﺰ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

