ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻟﭗﺗﺎپ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک
 Flex2 Alphaروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ »ﮔﻠﮑﺴﯽ آﻧﭙﮑﺪ« دو ﻟﭗﺗﺎپ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک  Flex2 Alphaرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک  Flex2 Alphaدر دو ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۳.۳و  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  QLEDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ و ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  i5ﯾﺎ
 i7اﯾﻨﺘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ از  ۸۴۹دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ ﺷﺎﻣﻞ  ۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎ ۱۶
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ارﺗﻘﺎ داد و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی آن  ۵۱۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ از دو ﭘﻮرت USB-A
 ،۳.۰ﭘﻮرت  ،USB-Cﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ،ﭘﻮرت  HDMIو اﺳﻼت  microSDﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو و ﭘﺮو  ۳۶۰را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ دو
ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اوﻟﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ  ۹۹۹دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻟﭗﺗﺎپ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک  Odysseyروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪل  ۱۳۹۹دﻻری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ  RTX 3050 Tiاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﭗﺗﺎپ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۵.۶اﯾﻨﭽﯽ  TFT LCDﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۰۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ و از دو
ﺣﺎﻓﻈﻪ  SSDﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ دارای دو ﭘﻮرت  ،USB-Cدو ﭘﻮرت USB-A
 ،۳.۲ﭘﻮرت  ،HDMiﺟﮏ ﻫﺪﻓﻮن ،اﺳﻼت ﮐﺎرت  microSDو اﺳﻼت ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ
 LTEاﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه  Intel Pentium Goldﯾﺎ Celeron
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ  Core i5ﯾﺎ  i7اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ را در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک در رﻧﮓﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و آﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک ﭘﺮو از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺻﺪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ  Dolby Atmosﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺑﻮک  Flex2 Alphaﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۴۹دﻻر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺳﻔﺎرش در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد و
از اواﺳﻂ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

