ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ
 XCover 5ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ زودی از ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺎنﺳﺨﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  XCover 5روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺸﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری» ،روﻟﻨﺪ ﮐﻮاﻧﺖ« اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۳اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  TFT LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ اچ دی ﭘﻼس ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺎنﺳﺨﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی زﯾﺎدی اﻃﺮاف ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺶ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭼﯿﭗ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۸۵۰ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۶۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  M12ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  XCover 5ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/1.8ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﭽﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ f/2.2
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ،NFC ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺎنﺳﺨﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺎﻣﯽ  MIL-STD-810Gو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IP68ﺑﺮای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻠﮑﺴﯽ  XCover 5از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ۳۰۰۰

ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ
 ۱۵واﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  XCover 5اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰ﯾﻮرو در اروﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ از ﮔﻮﺷﯽ  XCoverﭘﺮو روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۳اﯾﻨﭽﯽ

 LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۶۱۱اﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

