رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ  ۵۵۰دﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
رﯾﻠﻤﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ،آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم ﻧﺎم

دارد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻟﻨﺰ زوم
ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ اش اﺳﺖ؛ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﺮﻓﺎ روی ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اوﭘﻮ ﻓﺎﯾﻨﺪ  X2ﭘﺮو ﯾﺎ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  20اوﻟﺘﺮا ﺷﺎﻫﺪش ﺑﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ۵ﺑﺮاﺑﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اش اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ

اﺻﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ و ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﻣﺎﮐﺮو  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﯾﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1080pو ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۳۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺣﺴﮕﺮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﯾﮏ ﭘﻨﻞ  LCDدارد ﻧﻪ  OLEDﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ اش را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ رﺳﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  LCDﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ درون دﮐﻤﻪ ﭘﺎور دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪﻧﻪ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  855+ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻣﻮدم  5Gﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ۴۲۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان  ۳۰وات و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USB-Cﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻟﺮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﯾﻠﻤﯽ
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺿﺪ آب در ﺷﺎﺳﯽ رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ
آب ﺑﺎﻻ رود )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPدر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ(.

رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮﭼﻤﺪار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  5Gﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  855+ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  LCDﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻮﭘﺮزوم رﯾﻠﻤﯽ

ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎزار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ.

رﯾﻠﻤﯽ  X3ﺳﻮﭘﺮزوم در اروﭘﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺎ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۵۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

 ۵۷۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻌﻼ در دو رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻓﺮوش آن از ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

