ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺮی - S
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﺮوز در ﮐﻨﺎر روﻧﻤﺎﯾﯽ از دو ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱و ﻣﺪل ﭘﻼس ،از ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21اوﻟﺘﺮا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺮهایﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮردی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ  ۴ﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص آن
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺎب ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار

داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻨﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎب
ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﯿﺸﻪای دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻣﻮﻟﺪ  2Xﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۶.۸اﯾﻨﭽﯽ و ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۴۴۰در ۳۲۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد و ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ وﯾﮑﺘﻮس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،۲۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۵درﺻﺪ روﺷﻦﺗﺮ
اﺳﺖ و  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد و  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد رﻧﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ از ﻧﺮخ رﻓﺮش ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﯿﻤﺮﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اوﻟﺘﺮا ﺳﻮﻧﯿﮏ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ  ۱.۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱در ﮐﻨﺎر ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﻼس و اوﻟﺘﺮا
ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰ﯾﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۸۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ آن دارد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ اﻣﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺸﯽ از رم ﺑﻪ ﻧﺎم »Secure
 «Memoryرا ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا را رم  ۱۲ﯾﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۲۵۶ ،۱۲۸ﯾﺎ
 ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻣﺪه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻠﻢ
اسﭘﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ
ﻧﻮت ﺷﺪه اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ اسﭘﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار ﻗﻠﻢ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎبﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻪداری ﻗﻠﻢ را
دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ وﮐﺎم ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی روی دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد دارد و ﺣﺎﻻ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۲۱
اوﻟﺘﺮا را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ دورﺑﯿﻦ  ۴ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ ﺳﻨﺴﻮری  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f1.8دارد و
ﺑﻪ ﻓﻮﮐﻮس ﻟﯿﺰری ،ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل و ﻓﻮﮐﻮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺎز ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺸﻮدی دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f2.2دارد.
اﻣﺎ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ دو دورﺑﯿﻦ  ۱۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺮزﺷﮕﯿﺮ اﭘﺘﯿﮑﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ زومﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۳و  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم
ﻓﻀﺎﯾﯽ  ۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا اﻣﮑﺎن
ﻋﮑﺲﺑﺮداری  HDRو  ۱۲ﺑﯿﺘﯽ  RAWﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺗﺎ  ۶۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮه دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را
دارﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kو ﻧﺮخ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری
ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺷﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ ﺑﯿﻨﯿﻨﮓ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ  ۹ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺴﻞ
واﺣﺪ ،ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﺳﻨﺴﻮر ﺷﻮد و ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﻮﯾﺰ ﮐﻤﺘﺮ و روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد .در ﺳﻮراخ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﺣﺴﮕﺮ  ۴۰ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f2.2ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا را ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زومﻫﺎی ﺑﺎﻻ را راﺣﺖﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ » «Zoom Lockاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ اﮔﺮ در زومﻫﺎی  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ روی ﺳﻮژه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺳﻮژه را ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﻟﺮزش ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻋﮑﺲﺑﺮداری از آن ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.

در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺒﻂ ﺻﺪای ﺣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺻﺪای
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪﺳﺖ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﻨﺒﻊ را دارﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮﺑﺎد ﺑﻮﻟﻮﺗﻮث ،و ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ روی ﺧﻮد ﮔﻮﺷﯽ
ﺿﺒﻂ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وایﻓﺎی  6Eرواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وایﻓﺎی  6Eﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی  ۲.۴و ۵
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی را ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻤﺘﺮ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﮔﺬارد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۲۱اوﻟﺘﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯿﺴﯿﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺷﺎرژ
واﯾﺮﻟﺲ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ و ﺷﺎرژ واﯾﺮﻟﺲ ﻣﻌﮑﻮس ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺮهایﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺻﺪای اﺳﭙﯿﮑﺮ اﺳﺘﺮﯾﻮی ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  AKGﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا

ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP68ﻫﻢ ﺧﯿﺎل ﮐﺎرﺑﺮان را از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  5Gو وزن ﺑﺎﻻی ۲۲۷
ﮔﺮﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻘﺮهای ،ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۱۹۹دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺧﺎصﺗﺮ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ ،آﺑﯽ و ﻗﻬﻮهای را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
وﯾﮋه در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

