ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻨﻮو ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﻟﮋﯾﻮن  5iو  7iآﻏﺎز ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دو ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ
ﺗﺎزه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﯿﭗ راﯾﺰن  ۴۰۰۰ﺳﺮی اچ  AMDﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﮋﯾﻮن ) 5ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش را در
ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ از راﯾﺰن  ۵ﯾﺎ  ۷ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶و  ۸ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ
ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﺮده اﯾﻨﺘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ
رزﻟﻮﺷﻦ  1080pو ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۸۵۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻟﮋﯾﻮن ﻟﻨﻮو اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺨﺎر ،ﻓﻦ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﯿﺮی
دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل-ﻣﺎﯾﻊ و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ
 CPUو ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﯿﺒﻮرد اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ
ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده دارد و دﻗﺖ آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﻨﻮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻧﻮرﭘﺮدازی  RGBﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮرﺳﯿﺮ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﮐﯿﺒﻮرد ﻟﮋﯾﻮن  ۷اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮﮐﭙﺪﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﮐﭙﺪ اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ  ۳۹درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه
ﺗﺎ دﻗﺖ ورودی ﻫﺎی آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .از ﻣﯿﺎن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﯾﻤﯿﻢ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۲۴۰ﻫﺮﺗﺰی ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺮی ﻟﮋﯾﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻌﻼ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﮋﯾﻮن 5i
ﭘﺎﻧﺰده اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۳۰دﻻر ،ﻧﺴﺨﻪ  ۱۷اﯾﻨﭽﯽ آن  ۱۱۳۰دﻻر و ﻟﮋﯾﻮن  ۷ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۶۰۰دﻻر ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﻨﻮو از ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﺪﯾﺎﭘﺪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ the) 3
 (IdeaPad Gaming 3ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﭗ
ﺗﺎپ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻮرﭘﺮدازی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  RTXﻣﺪل
ﻫﺎی ﻟﮋﯾﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﺮی اچ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪل
 Core i7ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﯿﻔﻮرس  ،GTXﺣﺎﻓﻈﻪ اس اس دی ۵۱۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1080pﮐﻪ ﻧﺮخ رﻓﺮﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ دارد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد .آﯾﺪﯾﺎﭘﺪ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  3ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۳۰دﻻر وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
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