ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  ۲۷اﯾﻨﭽﯽ Razer Raptor
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۷
رﯾﺰر اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  ۲۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Raptorدر ﻻس وﮔﺎس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم رﯾﺰر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۹۹.۹۹دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد.
 Raptorﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ دارد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اش ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ

را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورودی ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﻠﻠﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی  HDMI، Display Port، USB-Cو  USB-Aﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۲۷اﯾﻨﭽﯽ رزﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﻓﺮش ۱۴۴
ﻫﺮﺗﺰ دارد و ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آن از ﯾﮏ ﻫﺰار ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  ۷زارم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺘﻐﺮ ﺧﻮاه ﺑﻮد.

روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ  ۴۲۰ﻧﯿﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  HDRﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺪه )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺰر ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HDRﺑﻮده( .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ اﯾﺮاد ﻣﻬﻢ دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  FreeSyncﺷﺮﮐﺖ  AMDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از ﻓﻨﺎوری  G-Syncاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در آن ﻧﯿﺴﺖ.

رﯾﺰر در ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ای ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﮑﺮده؛ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر از
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اش ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﻠﺰ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ .و از

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺰر ﻃﺮف ﻫﺴﺘﯿﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری  LEDدر رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻧﯿﺰ
دورﺗﺎدور ﭘﺎﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده.
 Raptorاز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن روی آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﺮور ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی رﯾﺰرﻓﻮن  ۲از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺒﺎط  USB-Cﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺧﻮد را روی ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
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