ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  ۴Tو  ۴Tﭘﺮو
رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺮ ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﻗﺒﻠﯽ اش روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ  4Tدر ﭼﯿﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .آﻧﺮ
ﭘﻠﯽ  4Tﭘﺮو و آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﻫﺮ دو ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﭘﺮو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ  ۶.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ درﺳﺖ در زﯾﺮ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .آﻧﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را

ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻗﻄﺮه ای ﺷﮑﻞ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ.
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﮕﺮ اﺻﻠﯽ ۴۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﻟﻨﺰ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ و ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ دو ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﭘﺮو ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۸۱۰ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۶ﯾﺎ ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ۴
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۲.۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﭘﺮو از  ۱۹۵ﯾﻮرو ﺑﺮای ﻣﺪل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ )ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎء از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮو اس دی( ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ  ۲۲۰ﯾﻮرو آب ﻣﯽ
ﺧﻮرد.
اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی دارد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ۶.۳
اﯾﻨﭽﯽ  IPS LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ اچ دی ﭘﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ آن درون
ﺣﻔﺮه رﯾﺰی ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ روی ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو دورﺑﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ اش دارد؛ ﯾﮑﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺻﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ .ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺴﭙﺖ ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  710Aرا در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻧﯿﺰ آن
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮو اس دی ارﺗﻘﺎء داد .ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد.

آﻧﺮ ﭘﻠﯽ  4Tﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۵۵ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ
از ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

