ﮔﻠﮑﺴﯽ  M20sﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ و ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰دﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۲۱از ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮔﻠﮑﺴﯽ M20s
از ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ دو روز دﯾﮕﺮ وارد ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ TFT
 LCDﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ  Infinity-Vو رزوﻟﻮﺷﻦ اچ دی ﭘﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺮش ﻗﻄﺮهای ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﮐﻢ اﻃﺮاف آن ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  M20sرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه

وﯾﺪﯾﻮ و اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۴ ،۴۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و
از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﮐﺮو  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ آن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮش ﻗﻄﺮهای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.2را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  M20sرا در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از
ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  ،4G LTEدو ﺳﯿﻤﮑﺎرت ،GPS ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۴.۲ﭘﻮرت  USB-Cو ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه راﺑﻂ

ﮐﺎرﺑﺮی  One UIرا درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  M20sﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱۴۰

دﻻر دو روز دﯾﮕﺮ وارد ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺎل  ۲۰۲۱را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺎﻦرده آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰روز دﯾﮕﺮ از
ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21رﺳﻤﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺎرژر درون ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

