ﮔﺎرﻣﯿﻦ  Venu 2ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﮔﺎرﻣﯿﻦ از ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮی  Venuﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ۲۰۲۱
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺮات ﻇﺎﻫﺮی از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺮ اﺑﻌﺎد و ﻇﺎﻫﺮ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ  Venu 2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪل  ۴۳ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در دو اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  Venu 2ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱.۳اﯾﻨﭽﯽ  OLEDو رزوﻟﻮﺷﻦ  ۴۱۶در  ،۴۱۶ﺑﺮای اﻓﺮادی

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی دارد .ﻣﺪل  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  Venu 2Sﻧﯿﺰ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 ۱.۱اﯾﻨﭽﯽ  OLEDو رزوﻟﻮﺷﻦ  ۳۶۰در  ۳۶۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎرﻣﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎرﻣﯿﻦ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ۳ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دﮐﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺗﺮی  Venuاﺻﻠﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺞ روز دوام ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ اﮔﺮ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  Venu 2ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼنﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎ
ﯾﺎزده روز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ از  GPSداﺧﻠﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺑﻪ ﮔﻮش دادن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﺎرﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ دوام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی  Venu 2Sﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺘﺮی
دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۰روز و در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از  GPSﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﮔﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺮ دو ﻣﺪل را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺒﺨﺸﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ  ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ روز از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی  Venu 2دارای ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،GPS ،ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن ،ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ ﺑﺎروﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ،
ﺑﻪ  NFCﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ در
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ  ،Venuﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۰۰دﻻر در دﺳﺘﺮس

ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

