روﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﺴﻮس از دو ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎ
ﺳﺨﺖاﻓﺰار  - AMDدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۷
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﺴﻮس ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ زﯾﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آﻧﻬﺎ
داﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دو ﻟﭗ ﺗﺎپ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ  FX505DYو  ۱۷اﯾﻨﭽﯽ  FX705DYرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت  AMDدر آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ در اﯾﻦ دو ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای  3550Hﻧﺴﻞ دوم راﯾﺰن
ﺑﺎ ﻫﺸﺖ رﺷﺘﻪ و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ رادﺋﻮن  RX 560Xﻗﺮار دارد .ﻫﺮ دو ﻣﺪل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری رﻓﺮش رﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ  FreeSyncو رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪل  ۱۷اﯾﻨﭽﯽ ﻧﺮخ
رﻓﺮش  ۶۰ﻫﺮﺗﺰی دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی  FX505DYو  FX705DYﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﭘﻨﻞ زﯾﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  MIL-STD-810Gاز دوام ﺑﻼﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﯾﺎ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  PCIe SSDﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ Fireuda SSHD
ﺧﯿﺎل ﮐﺎرﺑﺮ را از اﺟﺮای روان ﮔﯿﻢ ﻫﺎ راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻄﯽ ۷.۱
ﮐﺮد.
اﺷﺎره
USB
ﻫﺎی
ﭘﻮرت
و
HDMI
2.0
ﺧﺮوﺟﯽ
ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ،

روی
آوردن اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻨﺘﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻨﺘﻞ و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺗﻐﺮ
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮدازش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ  RX 560Xﮐﻪ در ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻗﺪرت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ.
اﯾﺴﻮس ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دو ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

