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اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﭘﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺸﺐ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ
درﺑﺎره ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ اﭘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮏﺑﻮک اﯾﺮ و ﻣﮏﺑﻮک ﭘﺮو از
ﺗﺮاﺷﻪ  M1اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  Mini-LEDﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﺷﻪ  M1ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﺪه و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ روی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی آن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ دارد ﮐﻪ
 ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﻗﺒﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ از درﮔﺎه ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت  5Gو ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﺳﮑﻨﺮ ﻻﯾﺪار ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ دورﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﯾﭙﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﯽ ﻫﻢ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  TrueDepthﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ۱۲
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد و ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Center Stageﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎسﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﻮژهﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ در دو اﻧﺪازه  ۱۲.۹و  ۱۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی از ﻧﻮع  Mini-LEDﺑﻪ ﻧﺎم Liquid Retina
 XDRﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ  XDRرا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دارای  ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻨﯽ  LEDاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺛﺮﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺮخ ﻧﻮﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ
 ۱۶۰۰ﻧﯿﺘﯽ و ﻗﻠﻢ اﭘﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻞ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ از
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪی ﻧﺴﺨﻪی  ۱۱اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹۹دﻻر و در ﻧﺴﺨﻪ  ۱۲.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰۹۹دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﻋﺮﺿﻪ آن از ﻧﯿﻤﻪ اول ﺧﺮداد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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