ﮔﻮﮔﻞ از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز ﺳﺮی  Aﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۹دﻻر
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز ﺳﺮی  Aﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی  ۹۹دﻻر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮانﺗﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی آن ﺗﺎ  ۵ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی

داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۷۹دﻻری ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز  ،۲۰۲۰ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮانﺗﺮ را اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر،
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺒﺎرت » «Hey Googleاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻢزﻣﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ  IPX4ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻋﺮق را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎرژ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻟﻤﺴﯽ
ﺣﺠﻢ ﺻﺪا را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز ﺳﺮی  Aﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن
ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺴﯽ وﺟﻮد دارد .دراﯾﻮرﻫﺎی  ۱۲ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا
در ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ از ﺣﺠﻢ
ﺻﺪای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ،Adaptive Sound
ﺣﺠﻢ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز ﺳﺮی  Aﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ دارد اﻣﺎ ﻧﮑﺎت رﯾﺰی در ﻃﺮاﺣﯽ آن

ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺪﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻫﻮای ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف
را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﮔﻮش زﯾﺎد ﻧﺸﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز  ۲۰۲۰ﮐﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﯿﺮهﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮔﻮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺠﺎورت  IRﺑﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدز  Aاﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮔﻮش را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن ﻫﺪﻓﻮن ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Find My Deviceاﻗﺪام ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ ﮐﺮد .ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﺴﺨﻪ  ۵ﺑﺮای

اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎپ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ) (Fast Pairﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﺎدزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﺷﺎرژ ۵ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ  ۲.۵ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ
ﻣﯽﺗﻮان  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﮐﺮد .ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ در دو رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺒﺰ
زﯾﺘﻮﻧﯽ از  ۲۷ﺧﺮداد در دﺳﺘﺮس ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

