ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
دورﺑﯿﻦ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽرﺳﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ آﻧﺮ  ۵۰از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از دو ﺣﻠﻘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺮ  ۵۰اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو داﯾﺮه
ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻟﻨﺰﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی در زﯾﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .زﺑﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ،ﯾﺎدآور زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

در رﻧﺪرﻫﺎی ﻫﻮاوی  P50اﺳﺖ.

دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺮ  V40در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﺲ از

آﻧﺮ  ،V40ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺮ  ۴۰ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در داﯾﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﻨﺰ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎﻨﯽ ،دو روزﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻠﺶ  LEDﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﯾﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ داﯾﺮه دورﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ در داﯾﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت
دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه .ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺮ V40
ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.

آﻧﺮ  V40از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷۲اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎزه ﺳﺎزی  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ و ﭼﯿﭙﺴﺖ دﯾﻤﻨﺴﯿﺘﯽ ۱۰۰۰
ﭘﻼس ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ۵۰
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  ،f/1.8دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.2و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﮐﺮو  ۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.4اﺳﺖ.

ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی آﻧﺮ  ۵۰وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره آنﻫﺎ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

