آﻧﺮ  V40 5Gﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار آﻧﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
آﻧﺮ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺮ  V40 5Gرا ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻮاوی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
آﻧﺮ  V40 5Gﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﻌﻼ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺳﺮی  Vآﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Viewدر ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺮ  V40از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.72اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزه ﺳﺎزی  120ﻫﺮﺗﺰ و ﭼﯿﭙﺴﺖ داﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ
1000ﭘﻼس ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ

 50ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  ،f/1.8دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.2و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﮐﺮو  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.4اﺳﺖ.
در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ آﻧﺮ  V40 5Gﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ  30و  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺣﻔﺮه ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺴﻮر  50ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  RYYBاﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  1/1.56اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ و
اﻧﺪازه ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎی آن ﺑﻪ  2ﻣﯿﮑﺮون ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ادﻏﺎم ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻓﻼش ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺴﮕﺮی ﺑﺮای
ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﺰری ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﺗﺮی  4000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎرژر  50وات ﺑﯽﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺎرژر  66وات
ﺳﯿﻤﯽ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.

آﺑﺎنﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﻮاوی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارد ،آﻧﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺘﯽ

ﻣﺴﺘﻘﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﺮ ﺑﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻮاوی ،دﯾﮕﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺠﺎری اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻧﺮ  V40ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  View 40ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از
ﻫﻮاوی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ و اپﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اپ ﮔﺎﻟﺮی
ﻫﻮاوی ﻏﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﺮ  V40 5Gﺑﺎ رم  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ،
ﻧﻘﺮهای و رزﮔﻠﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  550دﻻر در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  256ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  620دﻻر در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

