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اﻧﺪروﯾﺪی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺎن ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻮع
اﻧﺪروﯾﺪی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ را از ﮐﺎﺗﺮﭘﯿﻼر دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ۷۰۰دﻻری  Sonim XP8وارد
ﻣﯿﺪان ﺷﺪه ﺗﺎ ﻟﻘﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺎﻻﯾﯽ را از Sonim
 XP8داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻤﺎم اچ دی ۴ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و

ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۳۰ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ
ﺑﺎﺗﺮی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ  ۴۹۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  XP8ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ و در زﯾﺮ آب را داراﺳﺖ و در زﯾﺮ آن
ﺑﻪ ﺟﺎی دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺎوﺑﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎورد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪش اﯾﺪال ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادی
اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ Sonim XP8 .از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  MIL-STD-810Gارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﻮذ
ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮔﺮد و ﺧﺎک ،ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺗﻐﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  IP68و  IP69Kرا ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

دو اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ )ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰۰
دﺳﯽ ﺑﻞ( در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺿﻤﻨﺎً دﮐﻤﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ اﺿﻄﺮاری در ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺎری آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻘﺪر از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
 Sonim XP8اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺣﺘﯽ وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

