ﭘﺨﺶ زﻧﺪه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
الﺟﯽ وﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭼﺮﺧﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
الﺟﯽ »وﯾﻨﮓ« ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدش ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوراﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ و
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن را اﻣﺮوز ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
الﺟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺧﯿﺮا ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮوژه اﮐﺴﭙﻠﻮرر« ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽ وﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ
ﭼﺮﺧﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دل اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺮوز راس ﺳﺎﻋﺖ

 ۱۸:۳۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺎره ﭘﺮوژه اﮐﺴﭙﻠﻮرر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﺳﻮم و ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﺰارش زﻧﺪه
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۳۰دﻗﯿﻘﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﺟﺪای از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺗﯿﺰر ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره وﯾﻨﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ
وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎه از آن ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻼف »ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ« و »ﻣﯿﺖ
اﯾﮑﺲ« ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از دو ﭘﻨﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ روی ﻫﻢ ﭼﺮﺧﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎز

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ وﯾﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻧﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻧﺪارد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۶.۸اﯾﻨﭽﯽ و ﭘﻨﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آن  ۴اﯾﻨﭽﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .الﺟﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﯾﮋهای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت
اﺿﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار داده و ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ و وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در الﺟﯽ وﯾﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ 5G
ﺳﺎزﮔﺎری دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از  ۱۴ﻣﻬﺮ ﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

