ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺒﻠﺖ :HTC U Ultra
ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۳۵و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۵
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﻓﺮدا ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺮای روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﺮف  Uﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد:

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  U Playﺑﺎﻗﯽ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ  U Ultraو
ً
ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺒﻠﺖ ﺷﺶ اﯾﻨﭽﯽ

 U Ultraﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ.

در اداﻣﻪ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻓﺎش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺪل  HTC U Ultraاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻏﻮل آﺳﺎی  6اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﻮرﯾﻼ

ﮔﻠﺲ و رزوﻟﻮﺷﻦ  1440×2560ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  835ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ  CPUﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای و
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ادرﻧﻮ  540را در ﺧﻮد دارد.

در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  HTC U Ultraﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ  24و  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﭘﺸﺖ و دورﺑﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺟﻠﻮ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺒﻠﺖ 4000 ،ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد HTC U Play ،اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  5.2اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ ﺗﻤﺎم اچ دی ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪه .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻠﯿﻮ  P10ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-T860 MP2را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  U Playاز  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،و ﻫﺮ دو دورﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﻧﯿﺰ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی  2500ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،و ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ آن در ﻗﺎﻟﺐ دﮐﻤﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻮم ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﮔﺸﺘﻪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  U Playﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد
 U Ultraﺗﻨﺎﻗﻀﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 835اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  S8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﻣﺮوز ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

