ﻫﻮاوی از ﻧﺴﺨﻪ  ۴Gﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو و
ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻫﻮاوی ﻧﺴﺨﻪ  4Gﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو و ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲را در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺎﯾﻪ را دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺷﺒﮑﻪ 5G
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در وبﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﻫﻮاوی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﺴﺨﻪ  5Gﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو  4Gاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۶.۷۶اﯾﻨﭽﯽ اوﻟﺪ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۷۷۲در  ۱۳۴۴ﭘﯿﮑﺴﻞ و رﻓﺮش
رﯾﺖ  ۹۰ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ دو دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ۱۳
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﭘﻨﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﻨﻞ ﭘﺸﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ،دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۵۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪﻓﻮﺗﻮ ﭘﺮﯾﺴﮑﻮﭘﯽ
 ۱۲ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ۵ﺑﺮاﺑﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺖ  ۴۰ﭘﺮو  4Gاز ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎﯾﺮﯾﻦ  ۹۰۰۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ از اﺗﺼﺎل  5Gﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ۲۵۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۴۰۰ﻣﯿﻠﯽآﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ۶۶
وات ،ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۵۰وات و ﺷﺎرژ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯽﺳﯿﻢ  ۵وات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ  4Gﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻫﻮاوی ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  ۲از از دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۴۸۰در  ۲۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
 ۶.۴۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۲۷۰۰در  ۱۱۶۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎﺷﻮ ﻫﻮاوی از ﻧﻮع
 OLEDو ﻧﺮخ ﺗﺎزه ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹۰ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ .ﻣﺎژول دورﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ
اﺻﻠﯽ  ۵۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ،دورﺑﯿﻦ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻓﻮق ﻋﺮﯾﺾ ۱۲ ،ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺗﻠﻪ ﻓﻮﺗﻮ ﺑﺎ زوم اﭘﺘﯿﮑﺎل
 ۳ﺑﺮاﺑﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دورﺑﯿﻦ دورﺑﯿﻦ  ۸ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ  SuperZoomﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ اﭘﺘﯿﮑﺎل ده ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽﺷﻮد.
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