ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ A52 5G
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﻫﻨﻮز رﺳﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
ﯾﮏ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۶.۵اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع ﺳﻮﭘﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ وﺿﻮح  ۱۰۸۰در ۲۴۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد .در اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر

دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gاز ﻧﺮخ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در داﺧﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮرﻧﯿﻨﮓ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه آن  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و ۱۲۸
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ  ۱ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ارﺗﻘﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﻼت ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دوم را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﺮای ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری
 4Kاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﻗﺎب ﻋﻘﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻮع ﻓﻮق

ﻋﺮﯾﺾ( و دو دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ )اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻮع ﻣﺎﮐﺮو و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ( دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد .دورﺑﯿﻦ
ﺳﻠﻔﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر  ۳۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
درﮔﺎه  USB-Cﺑﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۲۵واﺗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ﻧﺪارد اﻣﺎ از  NFCﺑﻬﺮه

ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gرا اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۰اﻋﻼم ﮐﺮده وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﮔﯿﮏﺑﻨﭻ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﻠﮑﺴﯽ  A52 5Gﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۶۵۰رﯾﺎل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل  ۴۴۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  4Gﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

