ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺗﺎزه اﯾﺴﻮس در راه اﺳﺖ؛ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ
ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎص ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزار ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﮔﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﯾﮏ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ،اﯾﺴﻮس ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺎزه در اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ورود
دوﺑﺎره اش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎزه در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ  C302CAﻧﺎم دارد ﺑﻪ ﻟﻮﻻﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭼﺮﺧﺶ  360درﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ روی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ،اﯾﺴﻮس ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت از اﯾﻦ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
در داﺧﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  Core m3-6730اﯾﻨﺘﻞ ،ﻫﺸﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  eMMCﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺒﺮی از ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDدر
آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی اﯾﺴﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺸﺪه و اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ روز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﺎچ  12.5اﯾﻨﺠﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1920در  1080ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﺮاردادن اﺳﺘﺎﯾﻠﻮس روی ﺑﺪﻧﻪ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺗﺎزه اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  870دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رود و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻟﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ،
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ازای آن ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

