ﻓﺎش ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
 Mi 6و  Mi 6ﭘﻼس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران
ً
اﺧﯿﺮا ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi 6ﻣﻨﺘﺸﺮ
دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻃﺮاﺣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس آن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ

ﺑﯿﺮون درز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻧﺴﺨﻪ  Mi 6 Plusاﺷﺎره دارد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ Mi 6 Plus ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.7اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ان
را در زﻣﺮه ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1080pرا در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی  QHDﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻨﻊ ﺧﺒﺮی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار  Mi 6ﭘﻼس از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی  64و  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪاران  Mi 6و Mi 6
 Plusرا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  835ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه Mi 6 Plus ،از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر
 IMX362ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  IMX258ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در  Mi 5S Plusﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  4500ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد.

ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ  Mi 6ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.15اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
و در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  4ﯾﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  64 ،32و 128
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺴﻮر 19
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﻮﻧﯽ  IMX400ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  3200ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﻠﺐ آن ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ  Mi 6در ﺗﺎرﯾﺦ  22ﯾﺎ  27ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

