اﻓﺸﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا؛ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺑﺎزی
 - Xboxدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  20اﻟﺘﺮا را در

اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺗﺎزه و واﺿﺢ ﻫﻢ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  WinFuture.deﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۹اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ

رزوﻟﻮﺷﻦ  WQHD+و ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  HDR10+ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۷ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و دﺳﺘﺎورد ﺗﺎزه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻗﻠﻢ  S Penﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺎﻦ  ۹ﻣﯿﻠﯽﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  One UI 2ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻃﺮاﺣﯽ

ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  AKGدارد.
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 ۴۵۰۰
ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺷﺎرژ  ۴۵واﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺗﻼش ﮐﺮده از ﻧﺮخ رﻓﺮش ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ زﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا دورﺑﯿﻨﯽ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ۱۲

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﻮقﻋﺮﯾﺾ و ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۱۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر دوال-ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰اﻟﺘﺮا
ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﭘﺮوژه  xCloudو  Xbox Game Passﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻢ
ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺑﺎزی اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۲۰ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ،۲ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻠﯿﭗ  ،5Gاﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ اس ،۷ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﺎدز
ﻻﯾﻮ در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد آﻧﭙﮑﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮداد در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

