ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۱در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل  ۴۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳از ﺑﺎﺗﺮی  ۲۴۷ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﺪل ۴۵

ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی آن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی  ۳۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺪل  ۴۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی
ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴از ﺑﺎﺗﺮی  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻣﺪل  ۴۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی آن از ﺑﺎﺗﺮی  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺰای داﺧﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وب ﺳﺎﯾﺖ » ،«The Elecﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  SDIو ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری
 (Amperex (ATLﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۷ﺷﺮﮐﺖ  ATLدر ﺳﺎل  ۲۰۱۷دﯾﮕﺮ ﺟﺰو ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺮهایﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۹دو ﺷﺮﮐﺖ
رواﺑﻂ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ  ATLوﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ  S21و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﺮهایﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺪل  ۴۱ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴را ﺑﺮﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ،
اﻟﮑﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮﮔﺮام ،ﺟﯽﭘﯽاس و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﻧﯿﺰ دارد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۴ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻠﮑﺴﯽ واچ  ۳از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
 Wear OSﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺗﯽ ﺧﻮد از  Wear OSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺎﯾﺰن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

