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 POCO M4 Pro                                                            شیائومی گوشی

 گیگابایت  6رم و بایت گیگا 128کارت ظرفیت  سیمدو 

 :عرفیم

شرکت شیائومی  Poco ردههای هوشمند میانسری گوشی
اند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، تا به امروز توانسته

های نمایش بگذارند. یکی از گوشیعملکرد خوبی را به
صرفه رده این شرکت که البته قیمتی مقرون بههوشمند میان

است. البته الزم به ذکر است  POCO M4 Proهم دارد، 
شده و از نظر  روانه بازار 4Gکه این گوشی در نسخه 

دارد.  5Gهایی با مدل مشخصات در نظر گرفته شده تفاوت
رده به رویی این گوشی هوشمند میانبهدر نمای رو

 2400×1080اینچ و رزولوشن  6.43نمایش با ابعاد صفحه
 409پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. توانایی نمایش 

ب شده تا هرتز سب 90پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 
نمایش شاهد عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی از این صفحه

باشید. در قسمت پشتی، یک سنسور دروبین اصلی با 
 8مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور  64رزولوشن 

 2و سنسور  (ultrawide) مگایپکسل از نوع فوق عریض
 گانههای دروبین سهمگاپیکسل از نوع ماکرو، سنسور

POCO M4 Pro مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. پردازنده  16دهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن را تشکیل می
کند و توانایی ارائه عملکرد خوب و قابل قبولی رده را همراهی میشرکت مدیاتک هم این گوشی هوشمند میان Helio G96 ردهمیان

وات  33ساعت در کنار شارژر با توان آمپرمیلی 5000ربردی دارد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت های کاافزارو نرم را در اجرای بازی
است.  POCO M4 Pro دقیقه، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای 58و توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 

 .بازار شده استگیگابایت روانه  128گیگابایت و حافظه داخلی  6این گوشی با رم 

 : مشخصات

 159.9×۷3.9×8.1                                       ابعاد

 گرم 1۷9.5                                       وزن

 متر(میلی 12.3×  8.8سایز نانو )                 توضیحات سیم کارت

 فبلت                      های خاصویژگی

 مناسب عکاسی          اثرانگشتگر مجهز به حس

               مناسب عکاسی سلفی
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 دو عدد                         تعداد سیم کارت

 2022فوریه  25                             زمان معرفی

 POCO M4 Pro 220111۷PG                                      مدل

 Mediatek Helio G96 Chipset تراشه                              شناسه کاال

 2x Cortex-A۷6 + 6x Cortex-A55                      ی مرکزیپردازنده

 گیگاهرتز 2.5 - 2.0            ی مرکزیفرکانس پردازنده

 Mali-G5۷ MC2 GPU                    ی گرافیکیپردازنده

 گیگابایت 128                            حافظه داخلی

 شش گیگابایت                           RAM مقدار

 microSD             پشتیبانی از کارت حافظه

 UFS 2.2                 استاندارد کارت حافظه

 AMOLED                 نمایشفناوری صفحه

 اینچ و بزرگتر 6.0           ی اندازه صفحه نمایشبازه

 اینچ 6.43                                      اندازه

 2400×1080                                  رزولوشن

 پیکسل بر اینچ 409                           تراکم پیکسلی

 84.5         نمایش به بدنهنسبت صفحه

 20:9                           نسبت تصویر

 Corning Gorilla Glass 3                                 محافظت

 نیت )شمع در متر مربع( 1000هرتز حداکثر روشنایی  90نرخ بروزرسانی                            هاسایر قابلیت

 2G                    شبکه های ارتباطی

3G 

4G 

 کارتبرای هر دو سیم 2G                                GSM 850 / 900 / 1800 / 1900شبکه 

 3G                                HSDPA 850 / 900 / 1۷00(AWS) / 1900 / 2100شبکه 

 4G                                1, 2, 3, 4, 5, ۷, 8, 20, 28, 38, 40, 41شبکه 

 Infrared                     های ارتباطیفناوری

NFC 
Wi-Fi 
 بلوتوث

Wi-Fi                                  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 

 A2DP, LE                                  بلوتوث

 A-GPS                         آوری موبایلفن

BDS  
GALILEO 

GLONASS 
 USB Type-C 2.0                     های ارتباطیدرگاه
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 5.0                      نسخه بلوتوث

 ماژول دوربین 3        های پشت گوشیدوربین

 مگاپیکسل 64                   رزولوشن عکس

 AutoFocus                   فناوری فوکوس

 LED                                فلش

 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض 2مگاپیکسل +  8مگاپیکسل +  64دوربین  |پشت گوشی دارای سه دوربین در               های دوربینقابلیت

(Wide)  ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه 64با رزولوشن f/1.8 هایی با متر، ثبت تصاویر با پیکسلمیلی 26، فاصله کانونی
 8، با رزولوشن (ultra wide) وق عریضدوربین دوم از نوع ف PDAF دارای (0.۷µm Pixel Size) مترمیکرو 0.۷سایز 

 1.12µm) مترمیکرو 1.12هایی با سایز درجه، ثبت تصاویر با پیکسل 118و زاویه دید  f/2.4 ی دیافراگممگاپیکسل، دریچه

Pixel Size)  اینچ 1/4و سایز سنسور (Sensor Size 1/4 Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) 2، با رزولوشن 
 (Panorama) قابلیت عکاسی پانوراما HDR قابلیت عکاسی f/2.4 ل و گشودگی دریچه دیافراگممگاپیکس

 (1080p@30FPS) فریم بر ثانیه 30و سرعت  1920×  1080رزولوشن                      فیلمبرداری

کسل از نوع عریض با گشودگی دریچه مگاپی 16دوربین با رزولوشن  |دارای یک دوربین در جلو گوشی                   دوربین سلفی
 (1080p@30FPS) فریم بر ثانیه 30و سرعت  1920×  1080فیلمبرداری با رزولوشن  f/2.5 دیافراگم

 Android                سیستم عامل

 Android 11       نسخه سیستم عامل

 (FingerPrint|Side-Mounted) اثرانگشت روی لبه                     گرهاحس

 (Gyro) ژیروسکوپ

 (Accelerometer) سنجشتاب

 (Compass) نماقطب

 (Proximity) مجاورت

وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع  33آمپرساعت شارژر میلی 5000پلیمر با ظرفیت -باتری لیتیوم            مشخصات باتری
 دقیقه 58درصد، در مدت زمان  100-0توانایی شارژ 
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 نحوه راه اندازی دستگاه

 . پیش از استفاده از دستگاه،خود را با عملیات پایه ای آن آشنا کنید -

و نگه دارید تا  برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید  -

 صفحه نمایش روشن شود

      ی  و نگه دارید سپس گزینه خاموش کردن دستگاه،کلید پاور را فشار دهیدبرای   -

 لمس کنید

     دارید و سپس   ی پاور را فشار دهید و نگهدکمه برای راه اندازی مجدد دستگاه،  -

 لمس کنید

 

 

 

 

 

 


