ﻫﻮاوی  Y6ﭘﺮو  ۲۰۱۹ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻠﯿﻮ A22
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن ردهی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ  Realme C1و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ردﻣﯽ  Goدر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
و  Y6ﭘﺮو  2019ﻧﺎم دارد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ دارای ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻠﯿﻮ  A22ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهی  ۴ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ
ﭘﺸﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۱اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در اﯾﻦ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻫﻮاوی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺪود  ۸۷درﺻﺪ از ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ﭘﺮدازﻧﺪهی ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻠﯿﻮ  A22ﺑﻪ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و از ﭘﺮدازﻧﺪهی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
 PowerVR Rogue GE8300ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﭗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دارای  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﯿﮑﺮو  SDﺗﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از وﯾﮋﮔﯽ  SuperSoundﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻫﻮاوی ﻗﺎدر اﺳﺖ  6دﺳﯽ
ﺑﻞ ﺻﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دورﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.8و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی  Y6ﭘﺮو  ۲۰۱۹از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  EMUI 9.0اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪروﯾﺪ  Pieﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  ۳۰۲۰ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت ﻣﯿﮑﺮو  USBﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی  Y6ﭘﺮو  ۲۰۱۹در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود  ۱۳۵دﻻر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوشﻫﺎ از  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۴
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

