ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی  W20 5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ
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ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  W20 5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺪل ﻓﻮﻟﺪ دارد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  W20 5Gﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻓﻮﻟﺪ دارد اﻣﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺎری و ﻓﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ آن ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .رﻧﮓ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪل
ﻓﻮﻟﺪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﻧﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  ۷.۳اﯾﻨﭽﯽ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۱۵۲در  ۱۵۳۶ﭘﯿﮑﺴﻞ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۴.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۶۸۹در  ۷۲۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱ﺑﻪ  ۹در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 W20 5Gاز ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای و  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۵۵ﭘﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و در ﮐﻨﺎر آن
ﯾﮏ رم  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  LPDDR4Xو  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ  UFS 3.0ﭘﺮدازش ﻫﺮ
داده ای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی

 ۴۲۳۵ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ و ﺷﺎرژ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎری دارد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  W20 5Gدر ﻣﺠﻤﻮع از ﭘﻨﺞ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﻪ واﺣﺪ آﻧﻬﺎ روی ﭘﻨﻞ اﺻﻠﯽ و ۲

واﺣﺪ در ﭘﻨﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دو ﺳﻨﺴﻮر
 ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ و اﻟﺘﺮا واﯾﺪ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺣﺴﮕﺮ  ۱۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ و

 ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  W20 5Gوزن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻی  ۲۷۶ﮔﺮﻣﯽ دارد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
 5Gﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎی ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﻔﺎرﺷﯽ و اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ روی ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

