ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﻤﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وان ﭘﻼس واچ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
وان ﭘﻼس در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﻓﺮوردﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی وان ﭘﻼس  ،۹از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﻫﻢ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﻤﯽ وان ﭘﻼس واچ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮی »آﻧﺒﺎﮐﺲ ﺗﺮاﭘﯽ« ﺗﺼﻮﯾﺮی از وان ﭘﻼس واچ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ ،وان ﭘﻼس آن را رﯾﺘﻮﺖ ﮐﺮد و ﻋﮑﺲ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وان ﭘﻼس واچ از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن دو دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وان ﭘﻼس ﻓﺎﻗﺪ دﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺎدی دارد .ﻇﺎﻫﺮا ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﺪ ﻋﺎدی درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻨﺪﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وان ﭘﻼس» ،ﭘﯿﺖ ﻻو« رﺳﻤﺎ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  Wear OSﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﻬﺰ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  RTOSﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻻو ،وان ﭘﻼس واچ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺸﺎن آرﮔﺎوال« ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آرﮔﺎوال ،وان ﭘﻼس واچ در ﻧﺴﺨﻪ  ۴۶ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی از راه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ،IP68در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  Warp Chargeﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وان ﭘﻼس واچ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ
ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وان ﭘﻼس ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاب ،اﺳﺘﺮس ،ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

