ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ Xs
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻣﯿﺖ  Xsﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻫﻮاوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﯽ روﯾﺪادی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از آن
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﻮﻻ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺖ  XSدر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ  ۶.۶اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ
 ۸اﯾﻨﭻ ﻣﯽ رﺳﺪ .درون ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﺷﻮی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺮﯾﻦ  ۹۹۰در ﮐﻨﺎر  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۵۱۲

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
 5Gرا ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﻨﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺸﺎر دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻮاوی ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰای
داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻻ از  ۱۰۰ﺑﻪ  ۱۵۰ﻋﺪد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺖ  Xsﺑﺮﺧﻼف زد ﻓﻠﯿﭗ ﺧﺒﺮی از ﻻﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻓﻮق ﻧﺎزک اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ اپ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.

آراﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۴۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ ۱۶ ،ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ

اﻟﺘﺮا واﯾﺪ و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮﻟﯽ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .اﯾﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﻊ و

ﮐﺎراﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻮاوی آﻧﺮا در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺮﻧﺪه« ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۲۴۹۹ﯾﻮرو اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

