ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗﺗﺎپ  ۳ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ در راه
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ آن ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ روﯾﺪاد در ۱۰
ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ردﻣﻮﻧﺪی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗ ﺗﺎپ  ۳ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ۳

ﺑﻪ  ۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  AMDﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ در ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺳﺖ در آب درآﯾﺪ ،ﺗﻨﻮر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺮیﻫﺎی ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻣﺪل
ﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﻮک داغ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﻮک  ۲را در
دو ﻧﺴﺨﻪ  ۱۳.۵و  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﻫﺸﺘﻤﯽ اﯾﻨﺘﻞ  Core i5-8350uﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود در روﯾﺪاد ﭘﯿﺶ رو ﻣﺪل ﺗﺎزه ای از آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺶ رو ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻢ »ﭘﺎﻧﻮس ﭘﺎﻧﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﭘﺮو  ۷ﺑﺎ درﮔﺎه  ،USB-Cﺗﺒﻠﺖ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﭼﯿﭗ
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﯾﮏ ﺳﺮﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻓﯿﺲ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮه ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  OLEDﺳﺮاﺳﺮ آن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﯾﻊ ،ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر در روﯾﺪاد ﻣﺬﮐﻮر را دارد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز ﻻﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺮوم او اس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﮏ ﺑﻮک اﭘﻞ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

