ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎرﯾﮑﻨﺪ ﮐﻪ از دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺎم ﻣﯿﻮرال )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری( را ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﮋه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۲۲ژاﻧﺮ و ۴۵
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد را
ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳.۹ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﻪی ﭘﺸﺘﯽ آن

ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺨﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﺪﯾﺪ را در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار آوﯾﺰان ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ دﯾﻮار ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﭘﻨﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ  4Kﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ،ﻣﺎدرﺑﺮد و ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی آن را در ﺟﻌﺒﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ زﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺗﺼﺎﻻت  MiPortوﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ،از  ۳۰ﮐﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ و ﺳﯿﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل  MiPortﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۸

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ۴۰۰وات را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺪا ﮐﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭘﺮدازﻧﺪه  ۸ﻫﺸﺘﻪای  ۶۵ﺑﯿﺘﯽ  Amlogicﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  ۱.۸ﻫﺮﺗﺰی دارد .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-T830MP2ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۳درﮔﺎه  HDMIو  ۲ﭘﻮرت  USBو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از وای ﻓﺎی ،2.4G/5G
ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۲ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺳﺎﻧﺪﺑﺎر ۶ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ و ﺳﺎب
ووﻓﺮی ﺟﺪا ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻟﺒﯽ و  DTS-HDرا ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ  AIOTﯾﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ از ) IoTاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  XiaoAIﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ۶۵اﯾﻨﭽﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﻮرال ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۴۲دﻻر دارد و ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آن را از ﻓﺮدا ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

