ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ
اﻣﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت
ﻣﯽآورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﭘﺮو و ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر،
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻫﻨﺪ» ،ﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﺎر ﺟﯿﻦ« اﺧﯿﺮا در ﺗﻮﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﭘﻨﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:

»از اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ،
ﻫﯿﺠﺎنزدهام .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
در اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﻣﻮﻟﺪ در اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﻠﯽ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ

ﻧﻮت اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  LCDﺑﺎ رﻓﺮش رﯾﺖ
 ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ ﭘﻨﻞ اﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،اﮐﺜﺮ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ردﻣﯽ ﻧﻮت ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭘﻨﻞ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﻪ رﻓﺮش رﯾﺘﯽ
دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ﻣﮑﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺎزار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۴۳اﯾﻨﭽﯽ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ
رزوﻟﻮﺷﻦ ﻓﻮل اچ دی ﭘﻼس و ﺑﺎﺗﺮی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۸ﻫﺴﺘﻪای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،۶۷۸ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۲۵۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ روی ﻓﺮﯾﻢ ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

