ً
رﺳﻤﺎ
دﺳﺘﺒﻨﺪ  Honor Band A1از ﻫﻮآوی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻫﻮآوی ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Honor V8
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻮاﯾﺴﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﺪاد ﻣﺬﮐﻮر روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﯾﮏ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Honor Band A1ﻧﯿﺰ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان

ﺧﻮاب را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻨﺠﺪ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  Honor Band A1در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﭼﺮت ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ دارد(.
ﺑﻪ ُ
اﻣﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ی ﻫﻮآوی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽ ﺳﺎزد؟ در درون اﯾﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺷﻌﻪ را در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺮم ﻫﺎی ﺿﺪ آﻓﺘﺎب
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺴﻮری ﺑﻪ ﻧﺪرت در دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ Honor Band A1 .دارای ﯾﮏ

 LEDﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را از ﺗﻤﺎس ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺿﻤﻨﺎً از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد وﯾﺒﺮه
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۲ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی و ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و
اﻧﺮژی اش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۷۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻮآوی وﻋﺪه داده اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از ﺑﺎﺗﺮی اﻣﮑﺎن  ۲۸روز اﺳﺘﻨﺪﺑﺎی ﻣﺎﻧﺪن دﯾﻮاﯾﺲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن آن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮏ درﮔﺎه ﻣﯿﮑﺮو  USBاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

 Honor Band A1دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP57اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر داﺷﺘﻪ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی آب ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ دوام ﺑﯿﺎورد .وزن
دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره  ۲۰ﮔﺮم ﺑﻮده و ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﺮﻣﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ از  ۲۵ﻣﺎه ﻣﯽ در ﭼﯿﻦ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۵دﻻر ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

