ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۵۰دﻻر -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﭗ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

ﭘﺎﯾﻪ  ۶۱۲دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎرﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در
واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی  ۲۰۲۰از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ۱۱
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۶.۸۱اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۱۵۰۰ﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ » «Victusﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯽ  ۱۰ﺑﺎ رﻓﺮش
رﯾﺖ  ۹۰ﻫﺮﺗﺰ ،ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ دارای رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱در ﺑﺮرﺳﯽ »دﯾﺴﭙﻠﯽ ﻣﯿﺖ« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ در ۱۳
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﻞ  ،OLEDﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ و دﻗﺖ رﻧﮓ ﺷﺪه .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۸.۰۶
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ۱۲۸و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ از

ﻧﻮع  UFS 3.1و  ۸ﯾﺎ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم  LPPDR5ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۵۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی

در ﻣﺪت  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ
ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۵۰واﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺑﺎﺗﺮی در ﻣﺪت  ۵۳دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﻌﮑﻮس  ۱۰واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎرژر را از ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﺣﺬف ﮐﺮده ،اﻣﺎ آن را
در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دارای ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﯾﮏ ﺷﺎرژر  ۵۵واﺗﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ۱۱
روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ آن ۱۰۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.85و ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ دوم از ﻧﻮع اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.4و زاوﯾﻪ دﯾﺪ  ۱۲۳درﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ
ﺳﻮم  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ از ﻧﻮع ﻣﺎﮐﺮو ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ f/2.4 .اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ۲۰
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺣﻔﺮه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار دارد.
ﺧﺮﯾﺪاران ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی  8Kﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺴﻮر ۱۰۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ۴ﭘﯿﮑﺴﻞ در  ۱ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در ﺷﺐ اﺳﺖ.

ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI 12.5ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮﭘﺮ
واﻟﭙﯿﭙﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺘﺎی  MIUI Plusﻫﻢ ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اپﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮد.

از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ »ﻫﺎرﻣﻦ ﮐﺎردن«،
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ درون ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ،NFC ،
اﺗﺼﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ و وای ﻓﺎی  6Eاﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ۱۱
اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭼﯿﻨﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش آن

در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ دودی و ﺧﺎﮐﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﺪ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۶۱۲
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺪل ﺑﻌﺪی ﺑﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۶۵۷دﻻر دارد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ
 ۷۱۹دﻻر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲دی ﻣﺎه ) ۱ژاﻧﻮﯾﻪ  (۲۰۲۱از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﭼﯿﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

