ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳از ﮐﺎﻫﺶ
اﺑﻌﺎد ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺸﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎچ ﭼﻘﺪر ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  DuanRuiﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن  ۱۲و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ

ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﻫﯽ ﺟﺰ ﺣﺪس زدن ﻧﺪارﯾﻢ.

از ﻇﻮاﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎچ در آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی  ۳۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از
آﯾﻔﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ارﺗﻔﺎع آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﺲ آﯾﺪی و دورﺑﯿﻦ در ﭼﻬﺎر ﺣﻔﺮهای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ روی ﻧﺎچ
اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ
ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﻮار وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺘﺮ را ﺑﺎ
ﺳﻮاﯾﭗ ﮐﺮدن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﻔﻮن  ۱۳ﺟﺪا از ﻧﺎچ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ در ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﯾﺪ :ﯾﮏ ﻣﺪل  ۵.۴اﯾﻨﭽﯽ ،دو ﻣﺪل ۶.۱
اﯾﻨﭽﯽ و ﯾﮏ ﻣﺪل  ۶.۷اﯾﻨﭽﯽ .دﯾﺮوز در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۳اﺣﺘﻤﺎﻻ در
دو ﻣﺪل ﭘﺮو و ﭘﺮو ﻣﮑﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی  LTPOاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  LTPOﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺘﻐﯿﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

