ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی  XPS 17و XPS 15
دل ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻨﺘﻞ از راه
رﺳﯿﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﯾﻨﺘﻞ اﻣﺮوز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ
دل ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی  XPS 15و  XPS 17را ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﯾﻦ

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺮی  RTX 30اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﯾﮕﺮﻟﯿﮏ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 15و  XPS 17در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪای
 i5-11400Hﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای  i7-11800Hو  i9-11900Hﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 17ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی و ﭘﺮدازﻧﺪه  i9-11980HKدر دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک  5.0ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .دل ادﻋﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻟﭗﺗﺎپ  XPSاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 15از ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ  RTX 3050ﯾﺎ  RTX 3050 Tiﺑﺎ ﻗﺪرت  ۴۵وات و ﻟﭗﺗﺎپ
 XPS 17از ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ۶۰واﺗﯽ  RTX 3050ﯾﺎ  ۷۰واﺗﯽ  RTX 3060ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رم  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ۳۸۴۰
در  ۲۴۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۱۹۲۰در  ۱۲۰۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از ﻟﭗﺗﺎپ XPS

 15ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ۳۴۵۶در  ۲۱۶۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دارﻧﺪ.

دل ﭘﻮرتﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 17دارای ﭼﻬﺎر ﭘﻮرت
ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  XPS 15ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ﭘﻮرت ﺗﺎﻧﺪرﺑﻮﻟﺖ  ۴و ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ USB
 3.2 Gen 2 Type-Cاﺳﺖ.

ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 15دل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۱۹۹دﻻر و ﻟﭗﺗﺎپ  XPS 17ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۳۹۹دﻻر در دﺳﺘﺮس

ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺮﮐﺖ دل ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان از ﻟﭗ ﺗﺎپﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

