ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  ۲۰ﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دورﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻮاوی ﻗﺪرت ﻣﯿﺖ  ۲۰ﻻﯾﺖ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎن رده ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺖ  ۲۰ﻻﯾﺖ را ﯾﺪک
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻫﻮاوی ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی آن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺖ  ۲۰ﻻﯾﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۳۴۰در  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ )ﺗﺮاﮐﻢ  ۴۰۹ﭘﯿﮑﺴﻞ در
اﯾﻨﭻ( ﺑﺎ ﭘﻨﻞ  ،LTPS IPSﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۴ ،۷۱۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺑﺮد.
ﻣﯽ
ﺑﻬﺮه
داﺧﻠﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ

دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ درﯾﭽﻪ ﻟﻨﺰ  f/1.8و
ﺳﻨﺴﻮر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎزHDR ،
 ،Proاﻣﻮﺟﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  Qmojiو ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳﻮﭘﺮ اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  ۲۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ

ﻟﻨﺰ  f/2.0و دورﺑﯿﻦ دوم  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ﭘﻨﻞ ﻋﻘﺐ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۳۷۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ) ،(9V/2Aواﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  EMUI 8.2ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪروﯾﺪ اورﯾﻮ  ۸.۱و ﺟﮏ ۳.۵
ﮐﺮد.
اﺷﺎره
ﻫﺪﻓﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن درﮔﺎه ﺳﯿﻢ
ﮐﺎرت اﺳﺖ.
ﺑﺪﻧﻪ ﻣﮑﺐ از ﻓﻠﺰ و ﺷﯿﺸﻪ دﺳﺘﮕﺎه دارای اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵۸.۳در  ۷۵.۳در  ۷.۶ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و وزن ۱۷۲
ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﻬﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﯿﺖ  ۲۰ﻻﯾﺖ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ۳۷۹ﭘﻮﻧﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﺮﺿﻪ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﺮی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﯿﺖ  ۲۰اﺳﺖ و دو ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در  ۲۴ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در

ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

