ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۰اوﻟﺘﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ
 ۱۲۰واﺗﯽ و زوم  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ در دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در
ﺑﺎزار ،از ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۰اوﻟﺘﺮا ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه و از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۵۰واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺮی اوﻟﺘﺮا ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۰ﭘﺮو ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ و ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﯿﻤﯽ  ۱۲۰واﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ

ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر آن ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۰اوﻟﺘﺮا از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹.۵:۹و ﺧﺮوﺟﯽ رﻧﮓ  ۱۰ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ از
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HDR 10+ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ  ۸۰۰ﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﻔﺮه درون
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ دارد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ آن  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ
درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.85و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۵ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ وﯾﺪﯾﻮی 8K
ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ  ۱۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی و
دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۶۵ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده و آن را در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۸/۱۲/۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم  LPDDR5و  ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ  UFS 3.1ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه » «LiquidCool 2.0ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۰اوﻟﺘﺮا ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۰واﺗﯽ Mi Turbo Charge
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ آن را در ﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻓﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۸۰۰ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎرژ ۹۰ ،درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۵۰واﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﺗﺮی
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺪت  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﻣﻌﮑﻮس  ۱۰واﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻘﺮهای وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ
ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺮدوی آنﻫﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻔﺎف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۰اوﻟﺘﺮا در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۶۰دﻻر دارد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل آن ﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۰۰۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﺮﯾﺪاران از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﻣﺮداد در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

