اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ را ﺑﺎ ﻧﺎم ردﻣﯽ ﮔﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از اﯾﻦرو ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ردﻣﯽ ﮔﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ۵

اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۲۸۰در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۶ﺑﻪ  ۹ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف آن
ﺧﻮرﻧﺪ.
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از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۲۵ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۱.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ۲ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۸ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آن از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری در ردﻣﯽ ﮔﻮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺳﻠﻔﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ

ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ  LEDﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺗﺮی  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﮏ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ ﺑﻪ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ ﮔﻮ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه و در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اروﭘﺎ  ۸۰ﯾﻮرو اﻋﻼم ﺷﺪه اﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز
ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺎ از ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ درﺳﺖ از آب در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

