ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از وﺑﮑﻢ ،اﺳﭙﯿﮑﺮ و دو ﻫﺪﺳﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﯿﻤﺰ ،از ﭼﻨﺪ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای
دوران دورﮐﺎری و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻟﭗﺗﺎپ  ۴از وﺑﮑﻢ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و
دو ﻫﺪﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
وﺑﮑﻢ »ﻣﺪرن« ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری  1080pﺑﺎ ﻧﺮخ ۳۰
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  HDRﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،ﻣﯿﺰ ﯾﺎ روی ﺳﻪﭘﺎﯾﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد.

وﺑﮑﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ  ۷۸درﺟﻪای دارد و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  True Lookﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن روﺗﻮش ﭼﻬﺮه ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﻮﮐﻮس ﺧﻮدﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ وﺑﮑﻢ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای ﭘﻮﺷﺸﯽ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  LEDاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ وﺑﮑﻢ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﺗﯿﻤﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه  ۷۰دﻻر ،وزن
آن  ۸۸.۳ﮔﺮم و راﺑﻄﺶ  USB-Aاﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﺑﮑﻢ را از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ راﺑﻂ  USB-Cاﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﯿﻤﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﭼﻮن ﯾﮏ دﮐﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ دارای ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﻓﻨﺎوری ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی آن دﮐﻤﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯽﺻﺪاﺳﺎزی ،ﺗﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺻﺪا و ﺗﻤﺎس وﺟﻮد دارد.

اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راﺣﺖﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را  ۹۹دﻻر ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و آن را از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دو ﻫﺪﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﮐﻤﻪای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار
ﺗﯿﻤﺰ دارﻧﺪ .اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﯿﻤﺰ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﮕﻞ  USBﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﺳﺮﻓﯿﺲ ﻫﺪﻓﻮن  ۲ﭘﻼس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰دﻻر از ﻫﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ راﺣﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ ﻓﻌﺎل را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه دوم ﻫﺪﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرن در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﻤﯽ و ﺑﯽﺳﯿﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺳﯿﻤﯽ آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰دﻻر از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﻪزودی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

