ردﻣﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻧﻮت  5G 9و ﻧﻮت  9ﭘﺮو
 5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آذر ۱۳۹۹
ردﻣﯽ ﻧﻮت ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮیﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  5Gﺑﯽﺑﻬﺮه ﺑﻮد؛
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ردﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد آورده ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از دو ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ردﻣﯽ ﻧﻮت  5G 9و ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو  5Gروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﭼﭙﯿﺴﺖ ،دورﺑﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  9ﭘﺮو 5G

ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪلﻗﻮیﺗﺮ از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،750Gرم  ۶ﯾﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و  ۱۲۸ﯾﺎ
 ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت ﭘﺮو از ﻧﻮع  LCDاﺳﺖ و رزوﻟﻮﺷﻦ  FHD+و ﻧﺮخ رﻓﺮش  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ را
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺎرژ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺗﺮی  ۴۸۲۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﺎرژ
ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳واﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در  ۵۸دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻣﯽﺗﻮان دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﺰوﺳﻞ  HM2ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ آﻧﺮا اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  1/1.52اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  ۰.۷ﻣﯿﮑﺮون ،ﺑﻪ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ  ۹ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺮوﺟﯽ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی  ۲.۱ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﺿﻮح  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ۳ .دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻟﺘﺮاواﯾﺪ و دو دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ و ﻣﺎﮐﺮو اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪل  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو  5Gﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
آب  ،IP53اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ روی ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .ردﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۸/۱۲۸ ،۶/۱۲۸و  ۸/۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۷۴ ،۲۴۳و  ۳۰۴دﻻر اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از  ۱۱آذر در ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت 5G 9

اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ دﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ  800Uﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دو
ﺳﯿﻢﮐﺎرت  5Gرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دارد .ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﯾﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ رم و  ۱۲۸ﯾﺎ
 ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۹از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ  ۶.۵۳اﯾﻨﭽﯽ  LCDﺑﺎ ﻫﻤﺎن رزوﻟﻮﺷﻦ  FHD+ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
درون آن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۸واﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد .در اﯾﻦ ﻣﺪل از دورﺑﯿﻦ
 ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻮض ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻟﺘﺮاواﯾﺪ و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮت  ۹ﭘﺮو اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۹۸دﻻر ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ  ۶/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺪلﻫﺎی  ۸/۱۲۸و
 ۸/۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲۸و  ۲۵۸دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ردﻣﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻣﺪل از ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻮت  4G 9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ردﻣﯽ

ﻧﻮت  ۹ﺗﻔﺎوت دارد و در واﻗﻊ ریﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه ﭘﻮﮐﻮ  M3اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۴/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ  ۱۵۲دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﺑﺎ  ۸/۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎ ۲۲۸

دﻻر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

