ﺗﮑﺮار ﻃﺮاﺣﯽ؛ ارﺗﻘﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری

Xperia Z3+؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎزه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺳﻮﻧﯽ

درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ Z3+ ،ﻧﯿﺰ از ﻓﻨﺎوری  Remote Playﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی  PlayStation 4را در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮ
ﺗﺒﻠﺖ  Xperia Z4داﺷﺖ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺎه آورﯾﻞ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن  Xperia Z4در ژاﭘﻦ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺳﻮﻧﯽ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Xperia Z3+را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ژاﭘﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  Xperia Z3ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ در
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آن رخ داده اﺳﺖ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری Xperia Z3+
اﯾﻦ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن دارای ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ  5.2اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع  HDاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮﻧﻬﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﺿﺪ آب و
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  6.9ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد و  144ﮔﺮم وزن .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در دور ﺗﺎ دور ﺧﻮد دارای
ﺑﺪﻧﻪای ﻓﻠﺰی اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻣﺜﻞ  Z3ﭘﺸﺖ آن ﻧﯿﺰ از ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﻧﮕﺎه اول ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل و  Z3ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل از اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮﻧﻬﺎی ﺳﻮﻧﯽ در رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  Vodafoneﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﻧﮓ ﻣﺴﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه  64ﺑﯿﺘﯽ  Qualcomm 810ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﻗﺮار دارد و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﺳﻮی ﺳﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ﻗﺮار دارد Z3+ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دو روز ﺷﺎرژ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﺎوری  Quick Charge 2.0ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در  45دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ
روز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ دورﺑﯿﻦ  20.7ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی wide-
 angle Gﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﭻ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ  5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻋﺪﺳﯽﻫﺎی  25ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی  wide-angleدر آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ  Steadyshot Intelligent Active Modeﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دلﭘﺬﯾﺮﺗﺮی از ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮﻧﻬﺎی ﺳﻮﻧﯽ  Z3+ﻧﯿﺰ از ﻓﻨﺎوری  Remote Playﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی  PlayStation 4را در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺘﯽ از
وﯾﮋﮔﯽ  DSEE HXﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﺮای آﻣﺪن آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺻﺒﺮ ﮐﺮد.
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