ﻧﺴﺨﻪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اوﭘﻮ ﻓﺎﯾﻨﺪ اﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ
در  ۳۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﻧﺴﺨﻪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎﯾﻨﺪ اﮐﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ اوﭘﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ روی

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزار از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺎرژ اﺳﺖ.
ﻣﺪل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺎﯾﻨﺪ اﮐﺲ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ » «Super VOOCاوﭘﻮ ﻗﺎدر

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۷۳۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪت  ۳۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮا
وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی

ﺑﺎﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ در آداﭘﺘﻮر وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوﭘﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﻦ آداﭘﺘﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪت و
ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در

ﺑﺎزار ،ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در داﺧﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری  VOOCاز وﻟﺘﺎژ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻨﺪ اﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن در داﺧﻞ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ رﮐﻮرد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎرژ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺎﯾﻨﺪ اﮐﺲ ﻧﺴﺨﻪ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اوﭘﻮ ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎ
راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺗﻠﺦ؛ ۱۷۰۰
ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل  ۲۰۰۰دﻻر .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻮرش دﯾﺰاﯾﻦ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  RSارزان ﺗﺮ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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