ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﻤﯿﻨﮓ اﯾﺴﻮس  ROG Phone 5ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم از راه ﻣﯽرﺳﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﯾﺴﻮس  ROG Phone 3ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده از ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ۱۸

ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺴﻮس  ROG Phone 5ﺑﻪزودی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﺎرس ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ،اﯾﺴﻮس  ROG Phone 5در ﻧﺴﺨﻪ
 I005DBاز  ۱۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ دو ﻧﺴﺨﻪ  DAو  DBﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
 DAﻣﺪل ﻣﺨﺼﻮص »ﺗﻨﺴﻨﺖ ﮔﯿﻤﺰ« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﺴﺨﻪ  DBﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ

ﭘﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دارد.

ﻧﺴﺨﻪ  DAﻗﺒﻼ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ در ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ روﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻓﻘﻂ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم داﺷﺖ .ﮐﻤﯽ
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از ﻧﺴﺨﻪ  DAﺑﺎ  ۱۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم در ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل
داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل دﯾﮕﺮی ﺑﺎ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه  JD.comدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﯾﮋهای را ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﺴﻨﺖ ROG Phone 5
آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﻮﭼﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺴﻮس ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮش از روی ﻋﺪد  ،۴ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﺪد  ۵ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﭙﺪارﮔﻮن  ۸۸۸اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺮﺟﻊ ﭼﯿﻨﯽ  ،TENAAاﯾﺴﻮس  ROG Phone 5ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۷۸اﯾﻨﭽﯽ
از ﻧﻮع  AMOLEDدارد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی دو ﺗﮑﻪ  ۶۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎرژری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۶۵واﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﺴﻮس  ROG Phone 5ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  5Gﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ و در روزﻫﺎی آﺗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﺮوش آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

