در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Lenovo Z5ﺑﺎ
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻟﻨﻮو در ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد  Lenovo Z5روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه دارای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ در ﺑﺎﻻی
ً
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای ﻟﻨﻮو ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺣﺘﯽ
آن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺷﺪه از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر را در ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ واﻗﻌﺎً ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﻪ را راﻫﯽ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .دﯾﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داد در اﺻﻞ  Lenovo Z5در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد دارای ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﯽ دﻟﺴﺮد ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ در Mi Mix
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﺎ اﻣﺮوز و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از  Lenovo Z5در ﺷﻬﺮ ﭘﮑﻦ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﻮن آوار ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪان ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ روزی ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻦ در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ دارد.
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﻟﻨﻮو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹:۹و رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pاﺳﺖ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ آﯾﻔﻮن  Xاﭘﻞ و  Mi 8ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ و ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﻨﻮو ،ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۰درﺻﺪ اﺳﺖ )ﻧﻪ ۹۵
درﺻﺪ(
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری  Lenovo Z5ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی آن از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ
ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮم  ،636رم  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ۱۶
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۲۰۰دﻻر و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
از  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎدل  ۲۸۰دﻻر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و دروﻏﯿﻦ ﻟﻨﻮو ﻧﺒﻮد ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Lenovo Z5ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر
اﯾﺪال ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﭘﺲ از
روﻧﻤﺎﯾﯽ از آن در ﯾﮏ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻧﺎاﻣﯿﺪی.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

