روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮی ردﻣﯽ
ﻧﻮت  ۱۰در ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰در ﻫﻨﺪ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی در  ۴ﻣﺪل
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺪل  5Gﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻔﺎوت
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﺎن  ۱۰ﭘﺮو ﻣﮑﺲ اﺳﺖ .
ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو

ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۶۷اﯾﻨﭽﯽ  AMOLEDﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺗﺎزه ﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ  ۱۲۰۰ﻧﯿﺖ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻮرﻧﯿﻨﮓ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۵و ﺗﺎﺪﯾﻪ
 HDR10+ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .درون ﺣﻔﺮه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ،732Gرم  ۶ﯾﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۶۴ﯾﺎ ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۲۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳واﺗﯽ در
 ۳۰دﻗﯿﻘﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۵۹درﺻﺪ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد.
دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮر اﯾﺰوﺳﻞ  HM2اﺳﺖ ﮐﻪ  ۹ﭘﯿﮑﺴﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق
ﻋﺮﯾﺾ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻪ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو دوﺷﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۲۷۹دﻻر راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺎی ﻧﺴﺨﻪ
 ۸/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آن  ۲۹۹دﻻر اﺳﺖ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت ۱۰

اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۴۳اﯾﻨﭽﯽ  AMOLEDاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺑﻪ ۱۱۰۰
ﻧﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﻮت  ۱۰ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪای ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ آن دورﺑﯿﻦ  ۴۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﺎ اﭘﺮﭼﺮ  f/1.79اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻟﺘﺮاواﯾﺪ و دو دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﻣﺎﮐﺮو و ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  f/2.5اﺳﺖ.

ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۷۸ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰی و
ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ آدرﻧﻮ  ۶۱۲ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ  ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳وات ﺳﺎزﮔﺎری دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ
ﻗﺒﻞ روی ﻟﺒﻪ ﮐﻨﺎری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﺑﺎ رم  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹۹دﻻر و ﻧﺴﺨﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎ رم  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۷۹دﻻر دوﺷﻨﺒﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت 10S

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻮت  ۱۰اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دورﺑﯿﻦ و ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﻧﻮت  10Sﺑﺎ دورﺑﯿﻦ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﯾﺰوﺳﻞ  GW3ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﻟﺘﺮاواﯾﺪ ۲ ،ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو و  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ ﻣﺎژول ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
ردﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن از ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻠﯿﻮ  G95اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ردﻣﯽ ﻧﻮت
 10Sﻣﺎه آﯾﻨﺪه در رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۲۲۹دﻻر ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ ۶/۶۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت 5G ۱۰

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ  5Gاﯾﻦ ﺳﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف  ۳ﻣﺪل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  AMOLEDﺑﻪ ﭘﻨﻞ  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  LCDﺑﺎ وﺿﻮح  1080pﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮدازﻧﺪه ردﻣﯽ ﻧﻮت  5G ۱۰دﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ  ۷۰۰اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﻣﺎ
ﺗﻮان ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ آن از  ۱۸وات ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﻧﺴﺨﻪ  5Gﻫﻢ ﻣﺜﻞ  ۳ﻣﺪل دﯾﮕﺮ دارای اﺳﮑﻨﺮ اﺛﺮ
اﻧﮕﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور در ﻟﺒﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ردﻣﯽ ﻧﻮت  5G ۱۰در رﻧﮓﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰ ،آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  ۱۹۹و  ۲۲۹دﻻر ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
 ۴/۶۴و  ۴/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

