ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛  SNESو
ﺳﮕﺎ ﺟﻨﺴﯿﺲ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۸
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺳﮕﺎ ،از ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
 SNESو ﺟﻨﺴﯿﺲ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻨﺴﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺑﺎزی
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎی آرﮐﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ادﻏﺎم اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ،
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎدی را ﺑﻪ دل ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ ) (Super Retro Champﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎی آرﮐﯿﺪ ) (My Arcadeاز ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ

دو دﺳﺘﮕﺎه  SNESو ﺟﻨﺴﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ دو در ﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  CESﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ و ﺳﻮﭻ ﻻﯾﺖ در ﯾﮏ رده ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ از ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
درﮔﺎه  HDMIآن را ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد وﺻﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺲ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﺳﺘﺘﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ ،از ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﺎی آرﮐﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ ،ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱۰دﻻر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل دﺳﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞﻫﺎی  SNESو ﺟﻨﺴﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎزیﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ رام ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﻨﺴﻮل ﻗﺪﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮ رﺗﺮو ﭼﻤﭗ را اﻣﺴﺎل ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،آﯾﻨﺪه در
ﮔﺮو ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎی آرﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

