ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ اﯾﺴﺮ
ﺳﻮﯾﻔﺖ  ۷در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۷
اﯾﺴﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ  ،7ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  IFA 2018ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و

ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ آن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﯾﻔﺖ  7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ دارد ﺗﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎرﯾﮏ و زﯾﺒﺎی

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ  7ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﭗﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺴﺮ از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  14اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻧﺪک،
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻨﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ از ﻧﻮع  IPSو ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ و وﺿﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
رزوﻟﻮﺷﻦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺴﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ را در ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را از  13.3اﯾﻨﭻ ﺑﻪ  14اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺳﻮﯾﻔﺖ  7ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ اﺑﻌﺎد و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﯿﺖ ﺑﻮک ﻫﻮاوی ،وﺑﮑﻢ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ روی ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺴﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زاوﯾﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮ ﭼﺖ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮب اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وبﮐﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر آن زﯾﺮ ﮐﯿﺒﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
اﯾﺴﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭘﺮدازﻧﺪه  Core i7از ﺳﺮی  Yاﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺴﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ از  1699دﻻر
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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