رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  A7ﻻﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در رﻧﮓ ﻧﻘﺮهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ،
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  A7ﻻﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﻮان ﺑﻠﺲ« ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺮهای را در رﻧﮓ ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺎ رﻧﺪر ﻗﺒﻠﯽ آن ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪاران را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎرش ﻓﻼش  LEDﻗﺮار
ﻧﺪارد .در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮔﻮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ رﻧﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﯾﻢ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻠﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ زﯾﺎدی اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ
ﻫﻢ ﺟﮏ  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻫﺪﻓﻮن و ﭘﻮرت  USB-Cﻗﺮار دارد .در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد  ۸.۴ﯾﺎ  ۸.۷اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ ،دو ﺣﻔﺮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ و
دﯾﮕﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  A7ﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪاش ،از ﭘﻨﻞ  LCDﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و
اﻟﺒﺘﻪ دارای ﭼﯿﭗ ﻫﻠﯿﻮ  P22Tﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  IMG PowerGR GE8320ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  A7ﻻﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۵۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ۳ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم،
ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۵.۰و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺪروﯾﺪ  ۱۱اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺪﯾﻪ  ،FCCﺑﻠﻮﺗﻮث  SIGو  TENAAﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ژوﺋﻦ  ۲۰۲۱راﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

