ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﻻﯾﺖ
ﭘﯿﺶ از روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻻﯾﺖ از ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ
 A7و ﻧﯿﺰ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  S7اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  A7ﻻﯾﺖ ﻓﺎش
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اوﻟﯿﻦ رﻧﺪر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎﮔﺮ
ﻣﺸﻬﻮر» ،اﯾﻮان ﺑﻠﺲ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﻻﯾﺖ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﮑﯽ و ﻓﺮﯾﻢ

ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﻻﯾﺖ اﺑﻌﺎد
 ۸.۴اﯾﻨﭽﯽ  IPSﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﻫﻠﯿﻮ P22T
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺗﺮی  ۵۱۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۱۵واﺗﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USB-Cوﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را از اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث  SIGﺑﺮای ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۵.۰درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ A7 .ﻻﯾﺖ از اﺳﭙﯿﮑﺮ
اﺳﺘﺮﯾﻮ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻣﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  S7ﻻﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ  ۱۲.۴اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  IPSﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﯿﭙﺴﺖ آن،
ﻣﯿﺎنرده اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  750Gﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gرا ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ در
رﻧﮓﻫﺎی ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺳﺒﺰ ،ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻘﺮهای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺮ دو ﺗﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A7ﻻﯾﺖ و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  S7از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ

و ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺳﺮی ﻻﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،دورﮐﺎری از ﻣﻨﺰل و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ از راه دور را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

