ال ﺟﯽ  G7ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دو ﻣﺪل ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDو  OLEDرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ال ﺟﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،G7ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮده و آن را ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه ای ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ  G7در دو ﻣﺪل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ال ﺳﯽ دی و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را از ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﮐﻨﺎر ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  Xﺑﺎ ﭘﻨﻞ اوﻟﺪ ،دو آﯾﻔﻮن  ۸و  ۸ﭘﻼس را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ال ﺳﯽ دی رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺮد.
ال ﺟﯽ  G7از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺧﯿﺮا وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  Xرا در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  G7ﺗﺄﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺪل  G7ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،در ﻫﯿﭻ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل اوﻟﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع

ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ال ﺳﯽ دی ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ال ﺳﯽ دی  G7ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ

 MLCD+ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۸۰۰ﻧﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ال ﺟﯽ  G7دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹.۵:۹و رزوﻟﻮﺷﻦ
 ۳۱۲۰x۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮده و از ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۴۵ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ  ،f/۱.۶ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ آب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،IP68اﺳﮑﻨﺮ ﻋﻨﺒﯿﻪ ﭼﺸﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎژوﻻر
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ال ﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ال ﺟﯽ  G7اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﻣﺪل  G7+ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ

 ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  ۸۵۰اﻟﯽ  ۹۰۰دﻻر رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

