ﭼﯿﭗ  QCC305xﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﺎراﯾﯽ و ﺷﺎرژدﻫﯽ
اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آذر ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار اﯾﺮﺑﺎد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﻈﯿﺮ QCC5100
و  QCC30xxﺑﻮده و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ  QCC305xروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی

ﻣﯿﺎنرده را از ﻧﻈﺮ ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

 QCC305xﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۴ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۳ﻫﺴﺘﻪایﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﺗﻮان
ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ آﻣﺎزون

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  aptXﺗﻄﯿﺒﻘﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ وﺿﻮح ﺻﻮﺗﯽ  ۹۶۰ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ aptX ،ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای

ﺣﺬف اﮐﻮ و ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭘﺮدازش اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی

ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭼﯿﭗ  QCC305xﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻢﻣﺼﺮف
 LEاﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻫﺪف از آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﻮزﯾﮏ از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﯾﺮﺑﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺟﯿﻤﺰ ﭼﺎﭘﻤﻦ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻮﺗﯽ و
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ روﯾﺪاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر روی اﻫﻤﯿﺖ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

»ﭼﯿﭗ  QCC305xﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎنرده ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﻣﯽآورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث  LEﺳﺎزﮔﺎری دارد .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن ﻧﻮآوری در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ را داده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ از اﯾﺮﺑﺎد در اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

