اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ
ﻣﮑﺲ  ۳ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﮑﺲ  3ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻧﺪرﻫﺎی رﺳﻤﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﻧﺪرﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻠﯽ از اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۸:۹و رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۱۶۰در  (FHD+) ۱۰۸۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در آن اﺛﺮی از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﮑﺲ  3از ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺎﻻی آن ﻣﺎژول
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲و  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﯾﮏ
ﺳﻨﺴﻮر  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺒﻠﺖ از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۳۶ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳ﯾﺎ ۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴،۳۲ﯾﺎ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽ ﻣﮑﺲ  3ﭘﺮو ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ

اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۱۰ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻏﻮل آﺳﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ دارد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ  ۸.۱ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و

راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI 9.6ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ رﻧﺪرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه از آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

