اﯾﺴﺮ از ﮐﺮوم ﺑﻮک  N7 ۱۱ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۵
اﮔﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻨﺪوز اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺮوم ﺑﻮک ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ارزان ﺗﺮﯾﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 Chromebook 11 N7ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CES 2017ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻧﺪه در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺪﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﯿﺒﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ
ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن آب از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪازه ی ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺪﻧﻪ ی ﻣﺤﮑﻢ
ﮔﻮاﻫﯽ  US MIL-STD-810را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع  1ﻣﺘﺮی و ﻓﺸﺎر ﺗﺎ
 60ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  12ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﺪﻧﻪ ی ﺑﺎرﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ 0.87
ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد و وزن ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ از  1.3ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﯽ رود.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮوم ﺑﻮک اﯾﺴﺮ ﺑﻪ زودی ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را
ﻫﻢ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Chrome OSاﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه  2ﻫﺴﺘﻪ ای ﺳﺮی ﺳﻠﺮون اﯾﻨﺘﻞ را ﺑﺮای ﮐﺮوم ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از
دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم 1 ،ﯾﺎ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  11.6اﯾﻨﭽﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ زودی از ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ در اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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