ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱از داغ ﺷﺪن
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱از داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺑﺮاز
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ » «ITHomeﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب

ﮐﺎرﺑﺮی رﺳﻤﯽ »ﻟﯽ ﺟﻮن« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻠﺖ داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮارت ﺑﺎﻻی ﻣﺎدرﺑﺮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ داغ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط دادهاﻧﺪ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ۱۱از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۸۱اﯾﻨﭽﯽ  OLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  QHD+و رﻓﺮش رﯾﺖ  ۱۲۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ۱۲۸و  ۲۵۶ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و  ۸ﯾﺎ  ۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

رم  LPPDR5ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ۴۶۰۰
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ  ۵۵واﺗﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روی ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﺻﻠﯽ آن ۱۰۸
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ،دورﺑﯿﻦ دوم از ﻧﻮع ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ ﺳﻮم ۵

ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ از ﻧﻮع ﻣﺎﮐﺮو اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺣﻔﺮه
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار دارد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ،ﻋﻤﺮ ﮐﻢ آن و داغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه از ﺳﻮی
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺣﺪود ده دﻗﯿﻘﻪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

