ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دو ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﺎﺷﻮی ﻫﻮاوی ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ :ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺖ
 - Xsدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮی ﻫﻮاوی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺗﻔﺎوت
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺖ  Xsدارد .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار

ﺗﺎﺷﻮی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﮐﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺗﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻠﮑﺴﯽ زد ﻓﻮﻟﺪ  ۲ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ .ﺷﺎﺳﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﻠﺰی اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮش

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮاﺗﯽ دارد و ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲در ﭼﻬﺎر رﻧﮓ آﺑﯽ ،ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺖ  Xsﺗﻨﻬﺎ در رﻧﮓ آﺑﯽ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  Xsدر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎز و ﮔﺴﺘﺮده ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۸اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۴۸۰در ۲۲۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۶اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۴۸۰در  ۱۱۴۸ﭘﯿﮑﺴﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵۴اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۴۸۰در
 ۲۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۴۸۰در  ۲۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺮخ ﺗﺎزهﺳﺎزی ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۹۰ﻫﺮﺗﺰی اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  Xsﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﺮﯾﻦ  ،۹۹۰ﮔﺮاﻓﯿﮏ  ۱۶ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎﻟﯽ  G76در ﮐﻨﺎر

رم  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ و از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۵۵واﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮﯾﻦ  ،۹۰۰۰ﮔﺮاﻓﯿﮏ
 ۲۴ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺎﻟﯽ  G78ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رم  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۲۵۶و ۵۱۲

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪون اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۵۵واﺗﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ
 ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد از ﺧﺒﺮی از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  Xsﺑﺎ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۴۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﮕﺮ  ToFﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۵۰
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ زوم ۳
ﺑﺮاﺑﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ زوم  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ در ﺣﻔﺮه
روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ  Xsﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰۰دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  ۲۷۸۰دﻻر از  ۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
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