ﺷﺎرژر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آی ﻣﮏ اﭘﻞ از اﺗﺼﺎل
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻞ در روﯾﺪاد ﺑﻬﺎری ﺧﻮد از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آی ﻣﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه
 M1روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎور اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎرژر

آی ﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ اﺳﺖ.

اﭘﻞ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آی ﻣﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ را از ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎور اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ ﺑﻪ

ﭘﺸﺖ آی ﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﮕﻨﺘﯽ ﺷﺎرژر ﻧﻘﺶ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق و ﺷﺒﮑﻪ را اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آی ﻣﮏ اﭘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۴ﭘﻮرت  USB-Cاﺳﺖ ﮐﻪ دو ﭘﻮرت آن از ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﻮرت ،ﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن  ۳.۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﻗﺮار دادن ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ در ﺷﺎرژر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﭘﻞ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﻦ ﺷﺎرژری ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آیﻣﮏ اﭘﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزکﺗﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد

ﮐﻪ اﭘﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ روی ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﺷﺎرژر
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺮار دادن ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ در ﺷﺎرژر ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺒﺮی از ﺷﻠﻮﻏﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه

اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﺼﺎﻻت را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺣﺘﻤﺎل دارد اﭘﻞ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد را در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻮرت  USB-Cﻫﺴﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﭘﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﮓ ﺳﯿﻒ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ را از ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮو ﺣﺬف ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

