ال ﺟﯽ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺳﺮی  G7ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ  IFAﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ال ﺟﯽ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺳﺮی  G7ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  G7 Oneو  G7 Fitﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۳۵ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻣﺪل
دوم ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭼﯿﭙﺴﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار ﻣﯿﺎن رده را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ال ﺟﯽ G7 One
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده  Gﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۳۵اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ  G6ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۱و G7
ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ ﺑﺎ ﻣﺪل  ۸۴۵از راه رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ال ﺟﯽ  G7 Oneاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ  QHDﭘﻼس ﻓﻮل وﯾﮋن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹.۵ﺑﻪ  ۹و
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻨﺴﻮر ﻣﺠﺎورت ،دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۸۳۵ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۸.۱ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ وان ﻗﺮار دارد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ال ﺟﯽ  G7 Oneﺧﺒﺮی از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﺻﻠﯽ و ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.6و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اف ۱.۹
و ﻣﯿﺪان دﯾﺪ  ۸۰درﺟﻪ ای ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ ۵۱۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر  ،IP68ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ،۳ﭼﯿﭗ ﺻﻮﺗﯽ Quad
 DACو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  DTS:Xاﺷﺎره ﮐﺮد.

ال ﺟﯽ G7 Fit
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد روی آورده و در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  G7 Fitﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
ﭘﻨﻞ ال ﺳﯽ دی  G7ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۲۱ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪل G7 One
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻼس آن ﺑﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ وان ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻨﺮو اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.
اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ  G7ﺗﯿﻨﮑﯿﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ  G7 Oneدر رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ و
 G7 Fitدر رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی از راه ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﺪل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

