ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و رﻧﺪرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 A72 4Gاﻓﺸﺎ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aروﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  4Gو  5Gوارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72 4Gﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﺪرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72 4Gاز ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ  5Gﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ
اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس و رﻓﺮش رﯾﺖ  ۹۰ﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ۱۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل  ۲ﺑﺮاﺑﺮ و دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻣﺎﮐﺮو اﺷﺎره دارد و ﺳﺎﯾﺮ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72 4Gﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ  ۳۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  720Gو ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶و  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺎ  ۱۲۸ﯾﺎ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP67ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دارای ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USB-Cﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد  ،FCCاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ آداﭘﺘﻮر  ۲۵واﺗﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  A72 4Gﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﻬﺎر رﻧﮓ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ۴۴۹
ﯾﻮروﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۵۰۹ﯾﻮرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﻨﺎر ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،A72از ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ در دو
ﻧﺴﺨﻪ  4Gو  5Gاز راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی و
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

