آﻟﮑﺎﺗﻞ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۳۶۰درﺟﻪ ﺑﺪون ﺑﺎﺗﺮی و
ﺑﻠﻮﺗﻮث ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
آﻟﮑﺎﺗﻞ در ﮐﻨﺎر رﻗﺒﺎ ﺑﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFAاداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﻫﺪﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،ﺣﺎﻻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Alcatel 360 Cameraرا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  360درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دورﺑﯿﻦ آﻟﮑﺎﺗﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﺎ ال ﺟﯽ ،از ﺑﺎﺗﺮی و

ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ درﮔﺎه  Micro-USBﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎزﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ  Idol, Idol 4Sو  Pop 4Sﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در آﯾﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دوﺑﯿﻦ  360درﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﺗﺮی و اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺑﺎ  Camera 360ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ دورﺑﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﻫﺮ دو را در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه در  2ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ و ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺮوی اﺳﺖ و
از ﻟﻨﺰ  210درﺟﻪ ای ﻓﯿﺶ آی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی  Alcatel 360 Cameraاز ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی آﺧﺮ ﺳﺎل 2016
ﻣﯿﻼدی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  99ﺗﺎ  109دﻻر آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

