ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ از JVC؛ ﺑﻪ ﺳﻮی
آﯾﻨﺪهای ﺑﺪون ﺳﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،دی ۱۳۹۶
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »آﯾﻨﺪه ﺑﯽﺳﯿﻢ« را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ زﻣﺎن وارد اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را از
ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ  JVCﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻧﺎﻣﺶ از ﻗﺪﯾﻢ در اﯾﺮان
آﺷﻨﺎﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺳﻪ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.
» «HA-ET90BTﯾﮏ ﻫﺪﻓﻮن ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی  JVCﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آب
ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ و  JVCﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮔﻮاﻫﯽ  IPX5ﺑﺮای
آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﺪﻓﻮن در زﻣﺎن ورزش از ﮔﻮش ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺪﻓﻮن  HA-ET90BTﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  JVCﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻧﯿﺰ روی آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎب ﻫﻤﺮاه ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد
و از دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۴۹دﻻر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺑﻌﺪی  ،JVCﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ و  HA-ET103BTﻧﺎم دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﮔﻮاﻫﯽ  IPX2را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺮق ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﮋه  ،HA-ET103BTﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎس ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﯾﮏ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺳﻪ دﮐﻤﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد JVC .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ورزﺷﯽ را دو ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۹دﻻر در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻠﻮﺗﻮث  HA-S80BNاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻐﻮ ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد JVC .ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻐﻮ ﻧﻮﯾﺰ ،ﺗﺎ  ۱۱ﺳﺎﻋﺖ دوام ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  HA-S80BNﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ،ﺑﺎس و واﺿﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﻮش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،آﺑﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺳﺎده و ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯽ دارد .اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻧﯿﺰ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ در ﻣﺎرس و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

