ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وﯾﺪﯾﻮی ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت ۱۰
ﭘﺮو را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﯾﻮی
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ،وﯾﺪﯾﻮی ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو

را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

در وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﻧﺰی رﻧﮓ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﭘﺮو ﻣﮑﺲ
در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺨﺶ
ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،دورﺑﯿﻦ و ﯾﮑﯽ از اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ دورﺑﯿﻦ و ﮐﺎور ﭘﺮدازﻧﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﻼش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دورﺑﯿﻦ ﺑﺰرگ  ۱۰۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  HM2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺎژول در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه
اﯾﻨﻔﺮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ،رم  ،LPDDR4xﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی و درﮔﺎه ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺗﺮی  ۵۰۲۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ » «Sundowa Electronicsﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
در اداﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﯿﮑﺮ دوم ،ﭘﻮرت  USB Type-Cو ﻣﻮﺗﻮر وﯾﺒﺮه ﺧﻄﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی آن دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

