ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ال ﺟﯽ  K20رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ال ﺟﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  K20را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮی  Kﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش ارزان اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ال ﺟﯽ دو
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺪدا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ال ﺟﯽ  K20ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺎﻦ رده
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴۲۵ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در ﮐﻨﺎر  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮای
آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺎ ال ﺟﯽ  K20ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ دارد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۵.۴۵
اﯾﻨﭽﯽ ﻓﻮل وﯾﮋن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۸ﺑﻪ  ۹ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﻠﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ از ﻓﻼش ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ را در
ﻧﻮر ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ
ﺑﺪﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼ
ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ال ﺟﯽ دوام اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ال ﺟﯽ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  MIL-STD-810Gرا دارد و دوام آن
در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .اﻧﺮژی ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ال ﺟﯽ  K20ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۰ﯾﻮرو از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را در دو رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ و آﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
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