ﻫﻮاوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﺖ  X2ﺣﺎﻟﺖ
ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺪارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻮاوی در ﭘﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮآوی ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻢﺷﺪﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﭘﺲ از
ﺑﺎز ﺷﺪن آنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎع ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻮاوی دوﺷﻨﺒﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ از ﻣﯿﺖ  X2روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎب
ﻋﻘﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۵۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺳﻪ ﺳﻨﺴﻮر ۱۲ ،۱۶
و  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﯿﺖ  X2اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۴۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۶۶واﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺴﺘﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ۵
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  Kirin 9000اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﺑﺎ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۸۸۸اﮔﺰﯾﻨﻮس  ۲۱۰۰و  A14اﭘﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺪروﯾﺪ  ۱و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  EMUI 11ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲۱:۹و وﺿﻮح  ۲۲۷۰در
 ۱۱۶۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺧﻠﯽ  ۸.۰۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ وﺿﻮح  ۲۴۸۰در  ۲۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎﺷﻮ در ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﯽ از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺖ  X2ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۰۰۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
روﯾﺪاد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺖ  Xﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ روﯾﺪاد  MWCﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

