ﻟﻨﻮو از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی  P2و  A Plusدر ﺑﺮﻟﯿﻦ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
دﻗﯿﻘﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻪ ﻧﻔﺮه  K6ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
 IFA 2016را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی  P2و  A Plusﻧﯿﺰ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در رده ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ  Lenovo P2ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی دارد .اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻤﺎم اچ دی از ﻧﻮع اﻣﻮﻟﺪ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  625را درون ﺧﻮد دارد .در ﮐﻨﺎر
آن ﺷﺎﻫﺪ  3ﯾﺎ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﺎ َرم 4
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ  microSDﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  P2ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻓﻠﺶ دوﮔﺎﻧﻪ
 LEDﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ  5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی  P2ﺑﺎﺗﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ  5100ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ،و
ﺷﺎرژر  24واﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .از ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺎرژ
اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  249ﯾﺎ  299ﯾﻮرو در ﺑﺎزار اروﭘﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺣﺎل ﺑﻪ  Lenovo A Plusﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ارزان ﻗﯿﻤﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  4.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  854×480ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﭼﯿﭙﺴﺖ  MT6580ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ 4
ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ  1.3ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه.

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5و  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﺗﺮی آن  2000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
در ﻧﺴﺨﻪ دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  69و  79ﯾﻮرو ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ:

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

