اﻧﺘﺸﺎر رﻧﺪر ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو :ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت دورﺑﯿﻦ و زوم  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۰را ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎزار ﺷﺎﯾﻌﺎت درﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو
آن داغ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮا رﻧﺪری از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ از ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اواﺳﻂ ﻣﺎه

ﻓﻮرﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو دﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﺣﺎﻻ رﻧﺪری از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ رﻧﺪر ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﯾﻨﺪه ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از ﺗﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو ﻇﺎﻫﺮا از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ۱۰
اوﻟﺘﺮا ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ زوم  ۱۲۰ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ دورﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ  ۱۰۸ ،۱۱ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﻧﺪر ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارای
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۸۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+و رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و درون آن ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دورﺑﯿﻦ
ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯽ  ۱۱در ﺑﺮرﺳﯽ »دﯾﺴﭙﻠﯽﻣﯿﺖ« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  A+ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ  ۱۱و آﯾﻔﻮن  ،۱۲ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﻪ  ۶۱۲دﻻر را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻓﺮوش اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻮی ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶درﺻﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﺷﺎرژر ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ
زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮو وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو ﻫﻢ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

