ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﻮﻧﯽ  WH-CH700Nﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۷
ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻠﺶ ﺳﻮﻧﯽ  WH-CH700Nاﺳﺖ
و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و داﺷﺘﻦ
دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪاﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪاﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.

ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ  AINCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن در ﺷﻠﻮﻏﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در آن وﺟﻮد

دارد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎﻋﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ از ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه دارای

وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎ  USBاﻣﮑﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻫﺴﺖ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اراﺋﻪی آﭘﺪﯾﺘﯽ

ﺑﺮای ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺧﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  ،AINCﺳﻮﻧﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﺪای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ  DSEEﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻪ  WH-CH700Nاﺟﺎزه ﻣﯽﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺎزهی  ۷ﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﻫﺮﺗﺰ ،اﻣﭙﺪاﻧﺲ
 ۲۰اﻫﻤﯽ ،ﭘﻮرت  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ،و دراﯾﻮ  ۴۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

