اﯾﺮﺑﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺳﯿﻢ ردﻣﯽ  AirDots 3ﺑﺎ
ﺷﺎرژدﻫﯽ  ۷ﺳﺎﻋﺘﻪ از راه رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮﺑﺎد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ردﻣﯽ  AirDots 3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎد از
ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽ ردﻣﯽ  K40ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ردﻣﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو
و اﯾﺮﺑﺎد ردﻣﯽ  AirDots 3را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

اﯾﺮﺑﺎد ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﺳﺘﺮﯾﻮ ردﻣﯽ  AirDots 3ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ردﻣﯽ  AirDots 2ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ ﺗﻐﺮات و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺮﺑﺎد ﺑﯽﺳﯿﻢ ردﻣﯽ  AirDots 3ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﭙﺴﺖ  QCC3040ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث آن
ﺑﻪ  5.2ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ردﻣﯽ  AirDots 2از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث 5.0
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ارﺗﻘﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ،اﺗﺼﺎل آن را ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای
ﺧﻮد از ﮐﺪکﻫﺎی  aptXاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ردﻣﯽ  ،AirDots 3ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎرژ ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎرژ
اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ردﻣﯽ  AirDots 3از ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ،دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ داﺧﻠﯽ  XiaoAIو ﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎپآپ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUIﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﺎپآپ ،اﻣﮑﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻮری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﯿﺲ
ﺷﺎرژ اﯾﺮﺑﺎد از ﭘﻮرت  USB-Cﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای رﺗﺒﻪ  IPX7ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺪ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ

ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢﻓﺸﺎر آب ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺪ ﯾﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری »ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ« در زﻣﺎن ﺗﻤﺎسﻫﺎ ،ﺑﺮای وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺻﺪای ﺗﻤﺎس ،ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﺤﯿﻂ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.

اﯾﺮﺑﺎدﻫﺎی ردﻣﯽ  AirDots 3از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﻣﺎرس  ۱۴) ۲۰۲۱اﺳﻔﻨﺪ( در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﯿﺎه و ﺻﻮرﺗﯽ
و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ۳۰دﻻر وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

