 KFCاز ﮐﻨﺴﻮل ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ  4Kﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺮ غ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی را اﻣﺴﺎل ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدﻧﺪ،
رﺳﺘﻮران زﻧﺠﯿﺮهای  KFCاز ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم » «KFConsoleروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده .ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی
 KFCﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺮغ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪKFC ،

ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای  KFConsoleﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  KFCدر ﺣﺎل
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎزی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران زﻧﺠﯿﺮهای در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺟﺪی ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ آن
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ رﺳﺘﻮران در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺴﺘﺮ« ،از ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزیﻫﺎ را در رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﯽ از ﻗﯿﻤﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺰر آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ  KFCﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺎرک ﭼﯿﻮرز« ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ از ﺗﯿﺰر اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  KFConsoleﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﻣﺎ از
ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﻨﮕﯿﻦ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ اﻃﻼع دارﯾﻢ ،اﻣﺎ از ﮐﻨﺴﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎزیﻫﺎ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﻏﺬای ﺷﻤﺎ
را ﻫﻢ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ از ﻏﺬای ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی  KFCﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ  Nuc 9و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

 ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﺷﺮﮐﺖ »ﺳﯿﮕﯿﺖ« ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﻫﮕﯿﺮی ﭘﺮﺗﻮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺎره ﮐﺮده ،از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

