ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮی ﺳﺎﻣﯿﺖ MSI
ﺑﺮای دورﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
 MSIﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮕﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮوز ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪی
از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎی دورﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺳﺮی ﺳﺎﻣﯿﺖ  Eو ﺳﺎﻣﯿﺖ B
ام اس آی دارای ﻣﺪل ﻫﺎی  ۱۴و  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ  E13 Flipﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی

ﺳﺎﻣﯿﺖ  Eدر ﮔﺮوه ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه MSI .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ دارای دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮان
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺧﻮد را از ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺎﯾﮕﺮ ﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﺪﯾﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  4ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی ﺳﺮی  Eﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺰا )ﺗﺎ ﮐﺎرت
ﮔﺮاﻓﯿﮏ  GeForce GTX 1650Tiاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ  (Max-Qﻣﺠﻬﺰﻧﺪ .ام اس آی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺻﺪای ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﺮی  Eﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﺎچ 1080p
در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻣﺪل ﺗﺎچ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ  ۷۲درﺻﺪ از ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  NTSCرا
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و دﯾﮕﺮی ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮕﯽ  RGBادوﺑﯽ را.

ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮرت ﻫﺎی ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  4ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ و ﮐﺎرت رﯾﺪر ﻣﯿﮑﺮو اس دی و ﺟﮏ
ﻫﺪﻓﻮن دارﻧﺪ E15 .دارای دو ﭘﻮرت  USB-A 3.2ﻧﺴﻞ دوم و ﯾﮏ  HDMIاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  E14ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﭘﻮرت  USB-A 2.0دارد .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﭼﯿﭗ اﻣﻨﯿﺘﯽ  TPM 2.0ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ام اس آی ﺳﺮی  Bﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  1080pﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰۰درﺻﺪی ﮔﺎﻣﻮت رﻧﮓ  sRGBو ﯾﺎ ﻣﺪل ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
 ۴۵درﺻﺪی ﻃﯿﻒ رﻧﮓ  NTSCﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ دارای ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ،4دو ﭘﻮرت  USB-A 3.2ﻧﺴﻞ ﯾﮏ ،ﯾﮏ ﭘﻮرت ،HDMI
ﯾﮏ ﮐﺎرت رﯾﺪر ﻣﯿﮑﺮو اس دی و ﯾﮏ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮی ﺳﺎﻣﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﮏ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم  E13 Flipاﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻻی آن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ  ۳۶۰درﺟﻪ دارد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ام اس آی رﻧﮓ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺟﺪﯾﺪی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮی Prestige
و  Modernﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﭗ ﺗﺎپ  Prestige 14 Evoروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯽ  Evoاﯾﻨﺘﻞ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﻣﺎن
ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای دارﻧﺪ و ﺑﺎﺗﺮی آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز دوام ﻣﯽ آورد.

اﻟﺒﺘﻪ ام اس آر رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ  Stealth 15Mﻧﯿﺰ

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  ۱۵اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﮕﺮ ﻟﯿﮏ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺰا )ﺗﺎ GeForce
 RTX 2060 Max-Qاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ( ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۴۴ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ  1080pو ﮐﯿﺒﻮرد  RGBﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۵۴۹دﻻر دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

