ﭘﻮﮐﻮ  M2ﭘﺮو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۷۲۰Gو
دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﭘﻮﮐﻮ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻮﮐﻮ  M2ﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ
ردﻣﯽ ﻧﻮت  9ﭘﺮو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ارزاﻧﯽ دارد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﻮﮐﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش  ،Pocketnowﭘﻮﮐﻮ  M2ﭘﺮو ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۵۰درﺻﺪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳واﺗﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،720Gاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ  LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ درون
ﺣﻔﺮه آن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﻮﮐﻮ درون
دﮐﻤﻪ ﭘﺎور روی ﻓﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  ۵ ،۸ ،۴۸و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮو را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﮐﻮ  M2ﭘﺮو در رﻧﮓﻫﺎی
ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ  ۴/۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﻔﺎرش داد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۸۵دﻻر دارد و در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و

 ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰۰و  ۲۵۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﺗﯿﺮ در ﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻮﮐﻮ  M2ﭘﺮو اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﻮﮐﻮ  X2و ﭘﻮﮐﻮ  F2ﭘﺮو ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽ دوم ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۵۰۰دﻻر در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﻮﮐﻮ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

