رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3ﺧﺒﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ
آن ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی  ۲۰۱۸از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪی
ً
اﺧﯿﺮا رﻧﺪری از اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻮﻧﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪش اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رﻧﺪر ﺧﺒﺮی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ وﺟﻮدش ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ در اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3از
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺴﻮر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮﮐﻮس اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رﻧﺪر ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪﻧﻪی ﺟﻠﻮﯾﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﯿﺸﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ۶ ،۸۴۵
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ۱۲۸ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۳۲۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۴۴۰در  ۲۸۸۰ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ رﻧﺪر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  IFAاﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ اﯾﮑﺲ زد ۲
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