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اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Ressenceﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬارن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Nestﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ دارد.
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ » «Type 2 e-Crownﻧﺎم دارد از  500ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ  e-Crownﻧﺎم دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ،
ﻣﻨﻮﯾﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن زﻣﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
 e-Crownﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ
و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دو ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮﺑﻪ زدن روی ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  Ressenceﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻫﺮﻣﯽ را در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ  Type 2 e-Crownﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده
اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﭘﻨﻞ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ زﯾﺮ  50درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Ressenceاز ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ آﺷﺘﯽ دادن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﺴﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ  Type 2 e-Crownاراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری آن را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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