ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ۱۱
ﻻﯾﺖ  ۴Gو  ۵Gاﻓﺸﺎ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا و ﻣﯽ  ۱۱ﭘﺮو ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺼﺎت
و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  4Gو  5Gوارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
ﭼﯿﭗ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  732Gو  765Gﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۵۵اﯾﻨﭽﯽ اﻣﻮﻟﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رزوﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮل اچ دی
ﭘﻼس دارد و درون آن ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﻨﻞ رﻓﺮش رﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۹۰ﻫﺮﺗﺰ دارد و زﯾﺮ آن ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آن دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ  ۶۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ اوﻟﺘﺮا واﯾﺪ ۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺎﮐﺮو ﻫﻢ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﯿﺎنرده ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  MIUI 12ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۲۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از

ﻓﻨﺎوی ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۳۳واﺗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از درﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ در آن
ﺧﺒﺮی از ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ  5Gدر ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ۴۷۲
دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻣﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰۸دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﯽﺗﻮان رﻗﯿﺐ وان ﭘﻼس  9Rدر ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪل  4Gاﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۶ﮔﯿﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۶۴/۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۳۰و  ۳۸۹دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﯾﺪﯾﻮی
ﺟﻌﺒﻪﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻧﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱ﻻﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

