آﻟﮑﺎﺗﻞ  ۱ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از ﻣﺪل
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره
اﻧﺪرﯾﻮ ﮔﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﮑﺎﺗﻞ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم آﻟﮑﺎﺗﻞ  1در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ  1Xاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل آﻟﮑﺎﺗﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺒﺮد.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ )ﻧﺴﺨﻪی ﮔﻮ( ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
آﻟﮑﺎﺗﻞ  1از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۹۶۰در  ۴۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۸
ﺑﻪ  ۹ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ

ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽ اﺗﻮﻓﻮﮐﻮس را در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

آﻟﮑﺎﺗﻞ 1X؛ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ Go
در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ  MT6739ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪهی ﭼﻬﺎر
ﻫﺴﺘﻪای  ۱.۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ

در آﻟﮑﺎﺗﻞ  1ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ را
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﺮی  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪی از اﺗﺼﺎل  ،LTEﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وای ﻓﺎی ،ﺑﻠﻮﺗﻮث و  GPSاز دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ .آﻟﮑﺎﺗﻞ  1ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﮐﻨﺪ ۱۳۴ ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن و اﺑﻌﺎدی  ۱۳۷.۶در  ۶۵.۷ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ ،آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ اﻧﺪروﯾﺪ وان ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﺪه ای از اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ

ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی
 Goﯾﺎ  Liteدر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ِ
ﭘﻠﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  POP 4آﻟﮑﺎﺗﻞ؛ ارزان اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

