ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻣﯽ ﻧﮏﺑﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﺮﻓﻮن ﭘﺮو ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻓﻌﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﯾﺮﻓﻮنﻫﺎی ﻧﮏﺑﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯿﺎن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﯽ ﻧﮏﺑﻨﺪ
ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﺮﻓﻮن ﭘﺮو« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ) ،(ANCﻗﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰دﻻر دارد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ اﻣﺮوز در ﻫﻨﺪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮﻓﻮن ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﯽ ﻧﮏﺑﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث« ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ANCاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﯾﺰ را ﺗﺎ  ۲۵دﺳﯽﺑﻞ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺮﻓﻮن از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPX5ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺷﺶ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮق
ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﺪل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﮏﺑﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﺮﻓﻮن ﭘﺮو ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژدﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺎرژدﻫﯽ ۸
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ ﻣﺪل ﭘﺮو ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺻﺪای
 ۵۰درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺪا در ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۸۰ ،درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ANCﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه روی ﺷﺎرژدﻫﯽ اﯾﺮﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از ﺑﺎﺗﺮی  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﯾﺮﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و دراﯾﻮر ﺑﯿﺲ  ۱۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺷﺎرژ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻮرت  microUSBاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮐﺎﻣﻼ

ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮدی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﻣﯽ ﻧﮏﺑﻨﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﺮﻓﻮن ﭘﺮو درﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ارزانﺗﺮ از اﯾﺮﻓﻮن »ﺑﻮﻟﺖ واﯾﺮﻟﺲ زد« وان ﭘﻼس
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وان ﭘﻼس و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺎرژدﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻮﻟﺖ واﯾﺮﻟﺲ زد از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎی آن وﯾﮋﮔﯽ

ﺷﺎرژدﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﺷﺎرژدﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻮن ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ۱.۵
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن ،از ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Mi Portable Bluetooth Speakerﻫﻢ

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﻮﺗﯽ  ۱۶وات دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪای اﺳﺘﺮﯾﻮ ،آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺳﭙﯿﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IPX7ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱ﻣﺘﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﺎرژدﻫﯽ اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  ۱۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮرت  USB-Cآن را ﺷﺎرژ ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۳۵
دﻻر اﺳﺖ و در رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

