ﺑﺎ  Glass Soundﺳﻮﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ اﺳﭙﯿﮑﺮی
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﻮس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﭙﯿﮑﺮی ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﯾﺎ اﺑﺰار ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺨﺶ ﺻﺪا در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻫﺎﯾﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Glass Sound Speakerرا روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﭼﺴﺐ

ﻗﯿﻤﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﺮﯾﺪش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ودﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ از ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد Glass Sound Speaker ،ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ دارد و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎﯾﻞ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﻮس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ،دو
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی  5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ در ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﺎژول ﻧﻮری ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ رادﯾﺎﺗﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﭘﺴﯿﻮ ﻫﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺧﻮد
ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪی دﺳﺘﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺳﻪ ﺳﺘﻮن در ﺑﺪﻧﻪ آن
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﻨﺪ.

در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ  Sonosﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺑﻠﻮﺗﻮث
 LDACﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای
دورﻫﻤﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ دﻻر دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای اش

ﻫﻢ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺠﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

