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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران   مجله نت 
 

  ی لو رفتن مشخصات فن 
:    یائومی ش   ید جد   ی گوش 

Redmi 10   یی ها   یژگی چه و  
 دارد ؟ 

تازگی عنوان بزرگترین سازنده ی  شیائومی که به
طور بهجهان رو از آن خودش کرده،  در گوشی موبایل

اتفاقی مشخصات فنی گوشی جدید خودش یعنی 
Redmi 10 .با وجود اینکه  رو لو داده و خبرساز شده

Xiaomi   فورا این اطالعات رو از وبسایت خودش
های دیگه اون رو منتشر کرده، اما سایت حذف
شیائومی  گوشی جدید آیا مشخصات فنی کردن.

Redmi 10  این تونه کاربرهای زیادی رو مجذوب می
 کنه؟  گوشی

 

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/xiaomi-redmi-10-specs/
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طور تازگی عنوان بزرگترین سازنده ی گوشی موبایل در جهان رو از آن خودش کرده، بهشیائومی که به
رو لو داده و خبرساز شده. با وجود  Redmi 10اتفاقی مشخصات فنی گوشی جدید خودش یعنی  

های دیگه اون رو فورا این اطالعات رو از وبسایت خودش حذف کرده، اما سایت  Xiaomiاینکه 
تونه کاربرهای زیادی رو می   Redmi 10شیائومی  گوشی جدید تشر کردن. آیا مشخصات فنیمن

 مجذوب این گوشی کنه؟ 

 Redmi 10شیائومی   گوشی جدید   مشخصات فنی 

 
و نرخ  +FHDاینچی با رزولوشون   6.5از صفحه نمایش  10بنابر اطالعات افشا شده، گوشی ردمی 

شیائومی به این معنیه  سازی محصولمتغیر بودن نرخ تازه بره. هرتز بهره می  90 متغیر تازه سازی
به نمایش درمیاد، نرخ تازه سازی رو تغییر میده   روی صفحهاین گوشی با توجه به محتوایی که که 

 تا بهتر شارژ نگه داره.

در هر   صفحه نمایش  روزرسانی نرخ تازه سازیبهکنه اینه که ای که در این مورد جلب توجه مینکته
اما شرکت چینی روی این موضوع تاکید داره که . عمر باتری رو تحت تاثیر قرار بده  ممکنهثانیه  90

در مواقعی که تصویر ثابته )مثل چک کردن ایمیل یا  وردن نرخ تازه سازی نمایشگر پایین آ
تونه میزان شارژدهی باتری رو باال ببره. در  بدون اینکه روی تجربه ی کاربری اثر بذاره، میاس( اماس

میلی آمپر ذکر  5000ظرفیت باتری این گوشی  Redmi 10شیائومی  گوشی جدید مشخصات فنی
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کنه، اما با واتی پشتیبانی می 18از شارژ سریع  Xiaomiی جالب اینه که گوشی جدید شده. نکته
 واتی به بازار عرضه میشه.  22.5شارژر 

ترکیب سخت افزاری متوسطی رو در نظر گرفته که شامل چیپست جدید   10شیائومی برای ردمی 
دوربین اصلی به کار گیگابایت حافظه ی داخلی میشه.  128گیگابایت رم و  Helio G88   ،6مدیاتک 

  8مگاپیکسل، لنز اولتراواید  50: لنز اصلی و ترکیبی از این لنزهاسترفته در این مدل چهارگانه 
دوربین سلفی  مگاپیکسلی. 2مگاپیکسلی برای نماهای بسته و حسگر عمق   2مگاپیکسلی، لنز ماکرو 

Redmi 10  مگاپیکسلی هست.  8هم 

به سنسور اثر انگشت و سیستم  Redmi 10شیائومی  گوشی جدید ضمن اینکه در مشخصات فنی
ی این گوشی مثل پردازنده خواین در جریان اطالعات دیگههم اشاره شده. اگه می  11عامل اندروید 

 گرافیکی یا سنسورهای مختلف اون قرار بگیرید، باید تا رونمایی رسمی از اون صبر کنید. 

 

 : ر ی بیشتبرای مطالعه

 Redmi Note 10نقد و بررسی گوشی 

 

 حرف آخر 

اگرچه شیوع کرونا در مراکز تولید گوشی های سامسونگ و تحریم هواوی از سوی دولت آمریکا 
باعث شد شیائومی موقتا تبدیل به بزرگترین تولیدکننده گوشی های موبایل جهان بشه، اما نمیشه 

مشخصات فنی گوشی جدید شیائومی یعنی رشد و تکامل محصوالت این شرکت رو نادیده گرفت. 
Redmi 10 هیچ عنوان قصد نداره بازار گوشی های میان رده رو از نشون میده برند نوپای چینی به
هاش  تونه به موفقیت چیه؟ آیا این شرکت می Xiaomi. نظر شما در مورد گوشی های دست بده 

 ادامه بده یا به سرنوشت هواوی دچار میشه؟ 

 

 سواالت متداول 

 نرخ تازه سازی متغیر صفحه نمایش چه کاربردی داره؟ 

https://netran.net/mag/redmi-note-10-review/
https://netran.net/mag/redmi-note-10-review/
https://netran.net/mag/redmi-note-10-review/
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با استفاده از این تکنولوژی، نرخ تازه سازی نمایشگر در زمان پردازش های سبک گرافیکی پایین  
 تر بشه.میاد تا عمر باتری طوالنی

 پردازنده های مدیاتک قوی تر هستن یا کوالکام؟ 

کوالکام پیشگام دنیای پردازنده های موبایل محسوب میشه و چیپست های این شرکت به انواع 
قیمت رو مدیاتک چیپست های باکیفیت و ارزون در مقابل،تکنولوژی های ارتباطی مجهز هستن. 

 کنه.تولید می


