ﺷﺎرژر  ۲۰۰واﺗﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ  ۲۰۰وات » «HyperChargeﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ،
ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺷﺎرژ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در  ۸۰۰دور ﺷﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﻓﻘﻂ  ۲۰درﺻﺪ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭼﯿﻦ در ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺒﻮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎرژر  ۲۰۰وات ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﺟﻮابﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ  ۸۰۰ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژر  ۲۰۰واﺗﯽ ،ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ  ۲۰۰وات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺗﺮی درﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ۵۰۰۰

ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ  ۱۱اوﻟﺘﺮا ،ﭘﺲ از  ۸۰۰ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﮐﻨﺪ.
در ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ  ۱۲۵وات اوﭘﻮ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از  ۸۰۰ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ
ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۴۰۰ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد  ۶۰درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آن اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮی  ۴۰۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ  ۲۴۰۰ﻣﯿﻠﯽ
آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

