ﺟﯽﺑﯽال از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی
ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺟﯽﺑﯽال از اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی  Club Pro Plusﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  Live Free NC Plus ،Reflect Miniو Tune
 225TWSﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ  Clip 4 ،Go 3و  Xtreme 3روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺟﯽﺑﯽال ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار اﺳﺖ.

ﺟﯽﺑﯽال Club Pro Plus
اﯾﺮﺑﺎد  JBL Club Pro Plusﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۹۹.۹۵دﻻر دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎد ﺳﻨﻬﺎﯾﺮز  CX 400BTﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎد Endurance Peak
 IIﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹.۹۵دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎد  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﺎب درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ،ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژ را  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » «Person-Fiﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺻﺪا را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﯽﺑﯽال  Club Pro Plusاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPX4ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﻋﺮق و وﯾﮋﮔﯽ » «Fast Pairﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

ﺟﯽﺑﯽال  Live Free NC PLusو Reflect Mini
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺑﺎزار اروﭘﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPX7ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » «Smart Ambientﺑﺮای اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﺮﺑﺎد Live Free NC
 Plusاز ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸۶دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف

ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ،ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ و  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ ) ۲۱ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﺎب( ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺮﺑﺎد  Reflect Miniﺷﺎرژدﻫﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد دارد و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPX7ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۷۳دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ،از  Tune 225TWSﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 220TWS
ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺎرژدﻫﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۵ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ و در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،رزﮔﻠﺪ ،ﺻﻮرﺗﯽ و آﺑﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۰ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺟﯽﺑﯽال  Clip 4و Go 3
اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در رﻧﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﮑﺮ  Go 3ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹.۹۵دﻻر و  Clip 4اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۶۹.۹۵دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ از ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۵.۱و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP67ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎرژ آنﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﻮرت  ،MicroUSBﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮرت  USB Type-Cاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﯽﺑﯽال ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﭙﯿﮑﺮ  Go 3ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ و  Clip 4ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ دارﻧﺪ.

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ – JBL Clip 4 :ﺳﻤﺖ ﭼﭗJBL Go 3 :
اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی،

آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺟﯽﺑﯽال Xtreme 3
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﯽﺑﯽال Xtreme
 3را ﺑﺎ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﻮرت  USB-Cﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد IP67
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد دراﯾﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮی داﺧﻠﯽ آن ﺷﺎرژ ﮐﺮد.

اﺳﭙﯿﮑﺮ  JBL Xtreme 3ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی  ۳۴۹.۹۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ و از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ وارد ﺑﺎزار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

