ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۷و ﺻﺤﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  7ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ

ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ،رﻧﮕﻬﺎی ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﻧﻮت  7ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪ ی ﮐﺮه ای ﻓﺒﻠﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  8ﻫﺴﺘﻪ ای

اﮔﺰﯾﻨﻮس ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺜﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﺧﯿﺮ ،در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺪازه ی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ روی ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ رﻗﻢ 5.665
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  5.7اﯾﻨﭻ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻓﺒﻠﺖ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ و ﻣﺪل  edgeدر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از
 64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻏﺒﺎر ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ در ﻧﻮت  7وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﻮاﻫﯽ  IP68روی ﺟﻌﺒﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم دﺳﺘﮕﺎه  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻮرد رم  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮت  7در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ،
ﻣﺸﮑﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و وﺟﻮد درﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ  USB Type-Cاﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻓﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮت  ،7اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪه از وﺑﺴﺎﯾﺖ آﭘﺎرات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

