ﻫﻮاوی  P50اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ۲۰۰ﺑﺮاﺑﺮی و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی از راه ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۹
ﺟﺰﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﻫﻮاوی  P50ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﺳﻬﻤﺶ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺸﺎﮔﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ »وﯾﺒﻮ« ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰو ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی اﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮی ﻫﻮاوی  P50از ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی  90ﻫﺮﺗﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آن دارای ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی  120ﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آنﻫﺎ در اداﻣﻪ

ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  Kirin 9000و  9000eﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻮاوی  P50از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه 6.6
ﺗﺎ  6.7ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی  P50از ﮔﻮﺷﯽ  Mi 11ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن از دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﺻﻠﯽ  Leicaاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮاوی  Mate 40ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮاوی  P50ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ  200ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻮاوی  P50ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  66وات ﺳﯿﻤﯽ و ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  50وات ﺑﯽﺳﯿﻢ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻮاوی ﺷﺎرژ  135وات را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی آن ﺣﺪود  4200ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Harmony OS 2.0ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
در ﻋﻮﯾﺾ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  EMU11ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  11از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺣﺎﮐﯽ از

اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮاوی  P50ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از آن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 4اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﺮزﺷﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﻫﻮاوی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ  40ﺳﺒﮏ و ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

رﻧﮓﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

