اﯾﺴﻮس ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت و ﻣﮑﺲ ﭘﻼس
 M2ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  SiP 1ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی در ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﺴﻮس ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت و ذﻧﻔﻮن
ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  SiP 1ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﺳﻮم  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ واﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و در ﭘﺸﺖ ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2ﻫﻢ
ﯾﮏ ﻓﻠﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۲اﯾﻨﭽﯽ  FHDﭘﻼس ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ

ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2از ﯾﮏ رم  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت ﻧﯿﺰ در دو ﻣﺪل  ۳ﯾﺎ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ  ۳۲ﯾﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮو اسدی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ارﺗﻘﺎ
دﻫﯿﺪ.
ﭼﯿﭙﺴﺖ  SiP 1ﮐﻪ در ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﺴﻮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل

ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﭼﯿﭗ دارد.
در ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،SiP 1ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ روی ﯾﮏ ﻣﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﺮد اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺴﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۵۰داﺷﺘﻪ و  8ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  1.8ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۵۰۶ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻖ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت ﺟﺪا از اﯾﻦ دو ﻟﻨﺰ از ﯾﮏ ﻟﻨﺰ واﯾﺪ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻓﻠﺶ
 LEDرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل از ﭘﻮرت  microUSBو ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ
ﻫﺮ دو آنﻫﺎ از ﺟﻨﺲ آﻟﻤﯿﻨﯿﻮم ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  ۸.۱ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﺴﻮس
اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2و ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت ﺑﻪزودی آﭘﺪﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ  ۹را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ذﻧﻔﻮن ﻣﮑﺲ ﺷﺎت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  ۳۵۰و  ۴۴۵دﻻری و ﻣﮑﺲ ﭘﻼس  M2ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۴۰دﻻر ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ ،آﺑﯽ و ﻧﻘﺮهای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

