ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽ  Mi 10 Youth Editionرا ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ  Mi 10روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ Mi 10 Youth Edition
اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی و
زوم ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  ۵۰ﺑﺮاﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﯿﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،از ﻣﻮدم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ وارد ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﻮد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi 10 Youth Editionﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  M10ﻻﯾﺖ  5Gدارد و ﻫﺮ دو
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۵۷اﯾﻨﭽﯽ  AMOLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ
آن ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای آن ﺳﻨﺴﻮر  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی و زوم ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی  ۵۰ﺑﺮاﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.8اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺴﻮر ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.2و ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﺳﺮﻋﺖ  ۳۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺿﺒﻂ
ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی اﺳﻠﻮﻣﻮﺷﻦ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  720pﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۹۶۰
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﻗﻄﺮهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۱۶
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺮژی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  Mi 10 Youth Editionﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۱۶۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۲.۵واﺗﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎرژر ﺑﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﮑﺮده .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI ۱۱ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭼﻬﺎر ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

 ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۹۷دﻻر دارد .ﻣﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۲۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﺎ  ۱۲۸و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۵۳و  ۳۹۵دﻻر وارد ﺑﺎزار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

