ﻫﻮآوی ﻓﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﯿﺖ  ۱۰و ﻣﯿﺖ ۱۰
ﭘﺮو را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻫﻮآوی اﻣﺮوز ) 24ﻣﻬﺮ ﻣﺎه( در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ آﻟﻤﺎن روی ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺖ و ﻓﺒﻠﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺖ  10را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪل ﻋﺎدی ،دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو و ﭘﻮرﺷﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﻢ دارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوی ،ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺪه آل ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺎﺗﺮی ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺖ 10
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺖ  10و ﻣﯿﺖ  10ﭘﺮو در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻣﯿﺖ  10ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 5.9اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2560×1440ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ  10ﭘﺮو ﮐﻤﯽ ﻗﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2160×1080ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ
دو دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﯿﺖ  10ﭘﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  18:9ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در دو رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﻗﻬﻮه ای ﻣﻮﮐﺎ و
ﻃﻼﯾﯽ/ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﻃﻼﯾﯽ/ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ  10و آﺑﯽ/ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای
ﻣﯿﺖ  10ﭘﺮو ،آﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﯿﺖ  10ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  8.2ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ،ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺎی داده اﻣﺎ در ﻣﺪل ﭘﺮو اﯾﻦ
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﭘﺮو ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ  IP67ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻋﺎدی ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن و درﮔﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮو اس دی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ،ﻫﺮ دو ﻣﺪل از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ ،970
ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ َرم 64 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  4000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﯿﺖ  10ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل ﭘﺮو ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ دارد،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﭘﻮرﺷﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی را ﺑﺎ  6ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َرم و  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  970ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  NPUﯾﺎ »واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻋﺼﺒﯽ« ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻮآوی ﻫﯿﺎﻫﻮی زﯾﺎدی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺖ  10ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داده ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد آن ﻧﻈﺮی ﺑﺪﻫﯿﻢ.

ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺖ  10و ﻣﺪل ﭘﺮو از ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ  20ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ رﻧﮕﯽ و ﺣﺴﮕﺮ 12

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﻮﻧﻮﮐﺮوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ آﻧﻬﺎ  f/1.6اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻮآوی ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﮑﺘﺎپ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه USB-C
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﮐﺲ دارد .ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﮐﯿﺒﻮرد و

ﻣﺎوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﯿﺖ  10ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﯿﺖ  10ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ زود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﺖ  10ﺑﺮای ﺑﺎزار
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه :ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺖ  10ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  700ﯾﻮرو ) 824دﻻر( دارد ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل
ﭘﺮو ﺗﺎ  800ﯾﻮرو ) 942دﻻر( ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﻣﺪل ﭘﻮرﺷﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻟﻮﮐﺲ،
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ  1395ﯾﻮروﯾﯽ ) 1650دﻻری( را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

