ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gاﻓﺸﺎ ﺷﺪ:
اﺣﺘﻤﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gدر ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری درﺑﺎره آن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺪﯾﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺪرال
) (FCCﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن اﻓﺸﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺪﯾﻪای ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ آن را اﻓﺸﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺎﺪﯾﻪ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-A526Bروﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  5Gﮔﻠﮑﺴﯽ  A52ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪ
 4Gاﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  SM-A525F/DSدر ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻨﺪ ﺗﺎﺪﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم » «Debayan Royدر ﺗﻮﺖ ﺟﺪﯾﺪش ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺠﺎی ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ،اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gدر ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی
ﭘﻼس از راه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮش ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  5Gآن ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺨﻪ  4Gاز ﺗﺮاﺷﻪ
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  720Gﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﺑﺎ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
آن دارای  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﺪرﻫﺎی  ۳۶۰درﺟﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gدر
رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻨﻔﺶ و آﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آن آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﻧﺪر رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﺴﺨﻪ  4Gﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۴۵۰دﻻر و در ﻣﺪل  5Gﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ  ۵۵۰دﻻر
وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

