ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﺮﯾﻢ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵را ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﮑﻞ درز ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﺮﯾﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻌﺪادی از ﺧﺮﯾﺪاران اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵از ﻣﺸﮑﻞ درز ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﺮﯾﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل
ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﺗﯿﻮب  PBKreviewsﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﭗ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،
در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ،ﮔﯿﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻓﺮﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮده و در
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮم ﺷﺪن ﭼﺴﺐﻫﺎ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده رخ داده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺎﻧﺎل  PBKreviewsﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﻨﻞ از ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﯿﮑﺴﻞ
 ۵ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﻧﯿﺰ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ درون ﮔﻮﺷﯽ
ﻧﻔﻮذ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
درون ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺟﺪاﺷﻮﻧﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎژوﻻر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻌﻤﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی
ً
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  765Gﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﭘﺪﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ،ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزادﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ درون ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﯿﮑﺴﻞ  ۵اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۹۹دﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
رده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۰اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی  ۹۰ﻫﺮﺗﺰ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ،765G
ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۸۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۸واﺗﯽ ۱۲ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ۱۲۸ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۱۲.۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺳﻨﺴﻮر  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ
ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

