ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی  Envyاچﭘﯽ ﺑﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی  Envy x360 15و  Envy 17را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﺑﺎ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ

راﯾﺰن  ۵۰۰۰ﺷﺮﮐﺖ  AMDﺳﻔﺎرش داد.

اچﭘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﻨﺎر آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ،از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ از اﻟﯿﺎف ﭼﻮب از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻟﭗﺗﺎپ  Envy x360 15را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ ﯾﺎ ﺳﺮی  Uﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
 AMD Ryzen 5000ﺳﻔﺎرش داد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در رﻧﮓﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﻣﺸﮑﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و

اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺟﯽﻓﻮرس  MX450ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kاﺳﺖ.

ﻟﭗﺗﺎپ  Envy 17اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ Envy

 x360 15ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اچﭘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻨﺘﻞ Core
 i7-1165G7و ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﯽﻓﻮرس  MX450ﺳﻔﺎرش داد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۷.۳اﯾﻨﭽﯽ

ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  4Kوﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از ﭘﻨﻞ  OLEDﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری » «HP Display Controlدر اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را
ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﺑﻌﺎد ﺗﺎچﭘﺪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اچﭘﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﻟﭗﺗﺎپ ﺳﺮی  ،Envyاز ﯾﮏ ﻣﺎوس ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم » «HP 930 Creatorﻫﻢ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﻣﺎوس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۹.۹۹دﻻر وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮوش ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ از
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه  AMDﻟﭗﺗﺎپ  Envy x360 15ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۷۴۹.۹۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺮاﺑﺮ  ۸۹۹.۹۹دﻻر اﺳﺖ .اچﭘﯽ ﺑﺮای ﻟﭗﺗﺎپ  Envy 17ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۲۴۹.۹۹دﻻر را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

