ﻧﺴﺨﻪ  ۴Kاﺑﺰار اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ُاﻟﺘﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ در ﺧﻼل روﯾﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ اﻣﺸﺐ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ُاﻟﺘﺮا
) (Chromecast Ultraﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه

از ﻓﺮﻣﺖ  4Kاﺑﺰار اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻮﮔﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ُاﻟﺘﺮا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮای  4Kرا از ﯾﻮﺗﻮب ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮ،
روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ) HDRﻫﻢ  HDR10و ﻫﻢ  (Dolby Visionرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ُاﻟﺘﺮا اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮوم ﮐﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ

اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  4Kﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮای
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱.۸ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ دارد و
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﻮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ
ﻟﻮﮔﻮی ﺣﺮف » «Gﮔﻮﮔﻞ در وﺳﻂ آن
ً

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ درﮔﺎه  HDMIﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﯾﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق اﯾﻦ اﺑﺰار ﯾﮏ درﮔﺎه  Ethernetدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ

دﻟﯿﻠﯽ وای ﻓﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮای  4Kرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎورد ،از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻢ آﻧﻼﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ را از روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم  Google Homeﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺖ  ،4Kﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ُاﻟﺘﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارد ،آن ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮی آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺠﺖ در ﺧﺎک اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ۶۹
دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه و از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و  ۱۶ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

