اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا ،زد ﻓﻮﻟﺪ
 ۲و واچ  ۳ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺎﻻ رﺳﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮداد
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪش روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ
ﮔﺠﺖﻫﺎ ،رﻧﺪرﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ وﯾﺒﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و

ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ واﺿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ رﻧﺪرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
در ﮐﻨﺎر رﻧﺪرﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا ،ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  3و ﮔﻠﮑﯽ ﺑﺎدز ﻻﯾﻮ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺤﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺗﺎﺷﻮی ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  2ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻮان ﺑﻠﺲ ،اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ  ۳۶۰درﺟﻪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم و
ﮐﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﯿﮑﺮان از ﺟﻨﺲ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻢ
دورﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 20دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻗﻔﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺻﺪا ﻫﻢ در ﮐﻨﺎره راﺳﺘﯽ ﺑﺪﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و اﻓﺸﺎﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+و ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻣﺪل اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۹۰ﯾﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵+ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رم  ۱۲ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﯾﺎ  ۲۵۶ﯾﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺷﺎرژ  ۲۵واﺗﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻓﻮقﻋﺮﯾﺾ و ﺳﻨﺴﻮر  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ از ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦﻫﺎی  4Kو  8Kﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﻧﺴﺐ ۲۱:۹
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻧﭙﮑﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵ﻣﺮداد در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﺑﻪ
وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

