اﯾﺴﻮس از دو ﺗﺒﻠﺖ ِذن ﭘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی  ZenPadاﯾﺴﻮس اﻣﺮوز ﺑﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ  ۸و  ۱۰اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو دﯾﻮاﯾﺲ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ  ۶.۰ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺎن ﻧﯿﺰ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ZenUIﺳﻮار ﮔﺸﺘﻪ.
اﯾﺴﻮس ذن ﭘﺪ  ۸ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  Z380Mو اﯾﺴﻮس ذن ﭘﺪ  ۱۰ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  ،Z300Mﻗﺪرت
ﺧﻮدﺷﺎن را از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  MT8163ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رزوﻟﻮﺷﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ

ﺑﺎ  ۱۲۸۰در  ۸۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺷﺎره از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای-ﻓﺎی  ،802.11a/b/g/nدرﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﯿﮑﺮو  SDو
 GPSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد دورﺑﯿﻨﯽ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﺎن
ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻨﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﺟﺎی داده اﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در رﻧﮓ ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﺗﯿﺮه ،ﺳﻔﯿﺪ و ُرز ﮔﻠﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ذن ﭘﺪ  ۸ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ وزﻧﺶ ﺑﻪ  ۳۴۰ﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ ،از ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ در
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ،ﺑﺎﺗﺮی آن  ۸ﺳﺎﻋﺖ دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎ اﺳﺖ در
دو ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ و دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﻮد.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذن ﭘﺪ  ۱۰ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اش ﻣﻌﺎدل  ۴۹۰ﮔﺮم اﺳﺖ ،ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی آن در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۱۰.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ دو اﺳﭙﯿﮑﺮ را ﺟﺎی داده.
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎی  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮد در دو ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ۱۶و ۳۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو ۲ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﯾﮏ ﮐﯿﺒﺮد ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »داک ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾﺴﻮس« ﻫﻢ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﯾﭗ روی آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﮐﯿﺒﺮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﺴﻮس ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ MeMO Pad، Transformer

 Padو … دارد و ﺿﻤﻨﺎً ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﮑﺴﻮس  ۷را ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ  ۱۰اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ  ۲۳۳دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ ۸
اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای  ۱۷۸دﻻری را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ  ۱۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را ﺑﺮای ﻣﺪت  ۲ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ.
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