ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  ۱ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
اوﻟﺪ  ۶.۵۷اﯾﻨﭽﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹در  MWC 2019ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ

ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ،اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اوﻟﺪ  ۶.۵۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4K HDRو ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  4Kو  HDRﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۴ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ  CineAltaﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش
ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ  ۶.۵۷اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4K HDRو ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۲۱:۹
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪهﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺳﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﮐﺸﯿﺪه ،ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،از دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۳ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی )ﺑﺎ  ،(OISﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ  ۵۲ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی )ﺑﺎ  (OISو ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق
ﻋﺮﯾﺾ  ۱۶ﻣﯿﻠﻤﺘﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ردﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺪون آﯾﻨﻪ  A7 IIIدر آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۸ﮔﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮاغ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﻮﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی در ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺪﻧﻪی ﮐﻨﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪآب ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ  ،IP68ﺑﺎﺗﺮی  ۳۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی،
درﮔﺎه  ،USB-Cﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  4G LTEو دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه از

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺻﺪای  Dolby Atmosﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﯾﮋﮔﯽ  game enhancerدر آن ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻼﻧﺎت را ﺑﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎزی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  1ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۴۳دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪش اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ 1
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۴۳دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

