ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی  ۷۰۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﯿﺰر ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻓﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم از اﯾﻦ ﻣﯿﺎنرده ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺠﯿﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ ﺳﻮﭘﺮ  AMOLED+ﺑﺎ ﺣﻔﺮه  Infinity-Oو رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچدی

ﭘﻼس ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪای از ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  3+ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی  One UI Core 3.1ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار رﺳﯿﺪه و در ﺣﻔﺮه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن

دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۳۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎژول ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۶۴

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،ﺳﻨﺴﻮر  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻓﻮقﻋﺮﯾﺾ و دو ﺳﻨﺴﻮر  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو و ﻋﻤﻖﺳﻨﺞ
ﻣﯽﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kاﺳﺖ.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۹۸۲۵ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۱۰و ﻧﻮت  ۱۰ﭘﻼس
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی از دو ﻫﺴﺘﻪ  ،Mongoose M4دو ﻫﺴﺘﻪ ،Cortex-A75

ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ  Cortex-A55و ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Mali-G76 MP12ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  ۶ﯾﺎ ۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ )ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرت  (microSDﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﺪﻧﻪ
ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت آن  ۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ و  ۲۱۸ﮔﺮم وزن دارد.

از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﯽ و  Secure Folderاﺷﺎره ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  GPSو دو
ﺳﯿﻤﮑﺎرت ،Wi-Fi b/g/n/ac ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،NFC ،5.0درﮔﺎه  USB-Cو ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رده از ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺠﯿﻢ  ۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵وات
ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﻠﮑﺴﯽ  F62در رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻟﯿﺰری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۳۰دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم
و  ۳۵۸دﻻر ﺑﺮای ﻣﺪل  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم از اﻣﺮوز ) ۱۵ﻓﻮرﯾﻪ( در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
زودی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

