ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۰ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ اوﻟﯿﻦ
ﻟﭗﺗﺎپ وﯾﻨﺪوزی ﺑﺎ ﺗﺮکﭘﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﻫﻮاوی از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ ﭘﺮو ۲۰۲۰
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۰اوﻟﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ وﯾﻨﺪوزی ﺑﺎ ﺗﺮکﭘﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ ﻟﻤﺴﯽ  LTPS LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  3Kو ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۳:۲ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۹۰درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﻞ  ۱۰۰درﺻﺪ

ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮕﯽ  sRGBرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،زاوﯾﻪ دﯾﺪ  ۱۷۸درﺟﻪای دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ۴۰۰
ﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ دﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از
ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ  Core i7-10510Uﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻮاوی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد  GPUﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و وزن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﯽرﺳﺪ .اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳.۶در  ۲۰۶.۷در  ۲۸۴.۴ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﺿﺨﺎﻣﺖ و وزن ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﻫﻮاوی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۰اوﻟﯿﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ وﯾﻨﺪوزی ﺑﺎ ﺗﺮکﭘﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻮاوی ﻧﺎم » «Free Touchرا ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮکﭘﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺒﺮه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ۴اﺳﭙﯿﮑﺮ ۲ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ،دورﺑﯿﻦ ﭘﺎپ آپ ،ﻧﻮر ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﯿﺒﻮرد ،ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،وای ﻓﺎی  ،۶ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۵.۰دو ﭘﻮرت  ،USB Type-Cﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی

ﻫﺪﻓﻮن ،ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲وات ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۶۵واﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ ﺑﻮک اﯾﮑﺲ  ۲۰۲۰در رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻧﻘﺮهای ،ﺳﺒﺰ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮔﯿﻼس ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ

ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم رﻧﮓﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﯾﻨﺘﻞ  Core i5-1021Uﺑﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۱۱۵۶ :دﻻر
اﯾﻨﺘﻞ  Core i5-1021Uﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۱۳۰۰ :دﻻر

اﯾﻨﺘﻞ  Core i7-1051Uﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۱۴۴۵ :دﻻر

ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺷﺪه و از ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﺷﻬﺮﯾﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

