ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه  Gear Fit 2را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Pulse Newsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Gear Fit 2در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  Gear Fit 2ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﭘﺮدازﻧﺪه زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺳﻼﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﯿﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ،آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﻧﺪام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار دﻣﺎی ﭘﻮﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺟﺪای از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه آﻣﺎری ،ﭼﯿﭗ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ راﻫﮑﺎر
آل اﯾﻦ وان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﮐﻠﯿﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮدآوری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد آن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺧﯿﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ  Gear Fit 2از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 1.84
اﯾﻨﭽﯽ  ،AMOLEDﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﯿﭗ  GPSاﻣﺒﺪ در داﺧﻞ  CPUﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮد.
در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻧﻈﺮ دارد از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﯾﺎ داﺧﻠﯽ از آن ﺑﯿﺮون ﻧﺰده و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﺿﺪ آب روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP68ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن آﻧﮑﻪ  Gear Fit 2را ﺑﺮای
ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  1.5ﻣﺘﺮی آب ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮای ﻣﻮج ﺳﻮاری ،ﺷﻨﺎ و دﯾﮕﺮ ورزش ﻫﺎی آﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ درﺣﺪود  150اﻟﯽ  200دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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