اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ  ۸اﯾﻨﭽﯽ
ﺟﺪﯾﺪ از ﻟﻨﻮو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد آورده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺎزه ای از ﻟﻨﻮو ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۸اﯾﻨﭽﯽ دارای رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰pﺗﻮﺳﻂ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
 TENAAﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ دارای دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻫﺎی  TB-8703Nو  TB-8703Fﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ۶۴

ﺑﯿﺘﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۲۵ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ دارای ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی رم  ۲و  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ  ۱۶و ۳۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ  ۶.۰.۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ و از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۸.۷ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﺪﻧﻪ و
وزن  ۳۳۴ﮔﺮﻣﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دﯾﻮاﯾﺲ دارای ﯾﮏ ﻓﻠﺶ LED
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻢ رده اش در ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد .ﺿﻤﻨﺎً
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  TB-8703Nاز اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
 LTEﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮔﺠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ و در ﭼﻪ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز  TENAAﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ
ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺮی  Sﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻟﻨﻮو ﺗﺐ  ۳ﭘﺮده
ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
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