ﻫﻮاوی از ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﺳﺮی ﻣﯿﺖ
ﺑﻮک  Bروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی از ﺳﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮی ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺖ ﺑﻮک B
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک B5-420

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B5-420از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ  IPSﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2Kﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ  ۷۰.۸درﺻﺪ از ﻓﻀﺎی
رﻧﮕﯽ  NTSCو  ۱۰۰درﺻﺪ از ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  sRGBرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۱۰۰۰:۱و ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن  ۳۰۰ﻧﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ دﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ  i5-10210Uﯾﺎ  i7-10510Uو ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ
 MX350ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ  ۸ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم  PDDR3و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  NVMe SSDﺳﻔﺎرش دﻫﺪ .از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺣﺴﮕﺮ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ  ۱ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۵.۰ﺑﺎﺗﺮی  ۵۶وات
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻟﯿﺘﯿﻮم-ﭘﻠﯿﻤﺮ و درﮔﺎهﻫﺎی  HDMIو  USB-Cاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-510و B3-410

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-510و  B3-410ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺪﻧﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-510ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺷﺎﺳﯽ
آن  ۱۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و  ۱.۵۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد .ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-410از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۴اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭼﺮﺧﺶ  ۱۸۰درﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و  ۱.۳۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺮ دو ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻓﻮل اچ دی اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴۵درﺻﺪ از ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  NTSCرا ﭘﻮﺷﺶ داده و
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ آن  ۸۰۰:۱و ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن  ۲۵۰ﻧﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮔﻮاﻫﯽ  Rheinland Low Blue Lightﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-510و  B3-410از ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در دﮐﻤﻪ ﭘﺎور ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ۱
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دو دورﺑﯿﻦ و دو ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  i5-10210Uﯾﺎ
 i7-10510Uو ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  UHD 620ﺳﻔﺎرش داد .اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،DDR4
ﺣﺎﻓﻈﻪ  NVMe SSDﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۲۵۶ﯾﺎ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وای ﻓﺎی ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،۵.۰
ﺑﺎﺗﺮی  ۵۶وات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل  B3-510و  ۴۲وات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪل  B3-410و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎرژر
 ۶۵واﺗﯽ  USB-Cاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B5-420ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۱۳دﻻر و ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-510و ﻣﯿﺖ ﺑﻮک  B3-410ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹۶دﻻر از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Huawei VMallﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

