روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک
اس ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻟﯿﮏﻓﯿﻠﺪ اﯾﻨﺘﻞ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
 - LTEدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی اﯾﻦ
ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺳﺮی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  8cxﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺮدازﻧﺪه

ﻟﯿﮏﻓﯿﻠﺪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻟﯿﮏﻓﯿﻠﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﺳﺮی ﻟﯿﮏﻓﯿﻠﺪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮی اﺗﻢ و
ﮐﻮر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روی ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،راﻫﮑﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﭗﻫﺎی
 ARMرا در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

را ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻟﭗﺗﺎپ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رم  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  LPDDR4xدارد و در ﮐﻨﺎر آن  ۲۵۶ﯾﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  eUFSﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اس دی ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وزن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ  ۹۵۰ﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻠﮑﺴﯽ

ﺑﻮک اس ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۳.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  fHDﺑﺎ ﭘﻨﻞ  LCDﻟﻤﺴﯽ دارد .درﮔﺎهﻫﺎی ﻟﭗﺗﺎپ
ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﻮرت  USB-Cو ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻫﺪﻓﻮن اﺳﺖ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ،اﺳﭙﯿﮑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻟﺒﯽ اﺗﻤﺎس و دورﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲وات ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺒﻪ وایﻓﺎی ۶

و ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۵.۰اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  XDA-Developersﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﻠﮑﺴﯽ

ﺑﻮک اس را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »Intel Core processor with Intel Hybrid
 «Technologyو ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  LTEاﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه
اﯾﻨﺘﻞ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺎرژ دﻫﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﻨﭙﺪارﮔﻮن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک اس ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻫﻮم ﯾﺎ ﭘﺮو و در رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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