روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻟﻨﻮو از ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی ﺗﯿﻨﮏﭘﺪ X1
ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﻮﮔﺎ و  - X12 Detachableدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪاد  CES2021ﻟﻨﻮو ﻟﭙﺘﺎپﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم
ﯾﻮﮔﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X12 Detachableاز ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻟﻨﻮو ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﻮﮔﺎ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ از ﺳﺮی ﯾﻮﮔﺎ ﻟﻨﻮو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﻫﻢ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از ﺷﺎﺳﯽ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1ﯾﻮﮔﺎ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ۱۱
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ و وزﻧﯽ  ۱.۱۳ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ دارد.
اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻟﭙﺘﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻨﻮو  ۱۳.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۳ﺑﻪ  ۲اﺳﺖ و رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۲۵۶در ۱۵۰۴
ﭘﯿﮑﺴﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از  ۱۰۰درﺻﺪ ﮔﺴﺘﺮه رﻧﮕﯽ  sRGBﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ  ۴۵۰ﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  X1ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﻮﮔﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی ﯾﻮﮔﺎ
ﺑﻪ ﻟﻮﻻی  ۳۶۰درﺟﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان از آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺮی  X1ﯾﻮﮔﺎ از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ.

ﻟﻨﻮو ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ از ﺳﺮی  vProاﯾﻨﺘﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Iris Xeﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﺑﻪ دو ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴در ﻓﺮﯾﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و
در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﻮرت  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان رم ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ
 X1ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﻮﮔﺎ ﺗﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﻫﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﻟﻨﻮو ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ
 X1ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﯾﻮﮔﺎ در ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۹۰۰دﻻر رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ X12 Detachable

ﺗﯿﻨﮏﭘﺪ  X12 Detachableﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و رﻗﯿﺒﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮی ﺳﺮﻓﺲ ﭘﺮو ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻨﻮو اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ

ﻟﭙﺘﺎپ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﺒﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﺪازه  ۱۲.۳اﯾﻨﭽﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻟﻨﻮو ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1ﺗﺒﻠﺖ و ﻧﯿﺰ ﯾﻮﮔﺎ  Duet 7iﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد رﻗﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻓﺲ

ﭘﺮو را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X12ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ
دارد .اﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ  Core i7 vProﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺗﺎ

ﯾﮏ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  SSDاز ﻧﻮع  NVMeﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮرتﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ درﮔﺎه
ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴و ﯾﮏ درﮔﺎه  ،USB3.2ﯾﮏ ﭘﻮرت  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن و ﯾﮏ درﮔﺎه ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از  LTEاﺳﺖ .ﻟﻨﻮو ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X12 Detachableﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ
اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ را دارد.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻗﻠﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻨﻮو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ  ۳ﺑﻪ  ۲دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ  ۴۰۰ﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮی ﺳﺮﻓﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺎور ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ

ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﺳﻮراخﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺮای ﻓﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻨﻮو ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲وات ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﻟﭙﺘﺎپ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ دارد .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وایﻓﺎی  ۶و ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۵.۱اﺷﺎره ﮐﺮد X12 Detachable .ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۱۴۹دﻻر و از
اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺷﺪه ﺗﯿﻨﮏﭘﺪ  X1 Carbon Gen 9و X1 Yoga Gen 6
ﻟﻨﻮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺳﺮی  X1ﮐﺮﺑﻦ و  X1ﯾﻮﮔﺎ را ﺑﻪ روز ﮐﺮده؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﺮات اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺪل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۴اﯾﻨﭻ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۱۶ﺑﻪ ۱۰
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۱۶ﺑﻪ  ۹ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﻮو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع از  fHDﺗﺎ  UHDرا در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻫﺮ دو اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﯿﺒﻮرد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1ﮐﺮﺑﻦ
ﻧﺴﺨﻪای از  X1ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ روﮐﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮﺑﻦ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪل
ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺗﯿﻨﮏ ﭘﺪ  X1 Yoga Gen 6ﻫﻢ ﺣﺎﻻ در رﻧﮓ ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ X1 .ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۴۲۹دﻻری دارد و  X1ﯾﻮﮔﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۵۶۹دﻻری ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

