Redmi Note 10

گوشی شیائومی

دو سیم کارت ظرفیت  128گیگابایت و رم  8گیگابایت

معرفی:
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 pro

دو سیم کارت ظرفیت  128گیگابایت وارد بازار شده است.
شیائومی در مارس  ،2021نسل دهم از گوشیهای
Redmi Noteخود را معرفی کرده است .گوشی «
» Redmi Note 10 proمانند نسخههای قبلی این
سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ،
باتری پرقدرت ،طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب
برای اجرای بازی برخوردار است .این مدل با پنل
AMOLEDساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن
بسیار کم است .این نمایشگر  6.67اینچی حدود 395
پیکسل را در هر اینچ جا داده است .بدنه و نمایشگر این
محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5
محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد.
ویژگی دیگر  Redmi Note 10 proمجهز شدن به
حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است .شیائومی
برای این محصول خود از یک دوربین چهارگانه استفاده کرده است .لنزعریض  108مگاپیکسلی ،لنز فوق عریض  8مگاپیکسلی ،لنز
ماکرو با کیفیت  5مگاپیکسل و سنسور عمق  2مگاپیکسلی مجموعه دوربین  Redmi Note 10 proرا تشکیل میدهد .یک دوربین
سلفی  16مگاپیکسلی هم در مرکز باالی نمایشگر این گوشی به کار گرفته شده است .ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه
Snapdragon 732Gبهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته است .حافظه رم با ظرفیت  8گیگابایت
هم در کنار این مجموعه قرار گرفته است تا بتواند عالوهبر کارهای معمول ،از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند.
باتری  5020میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع  33وات ،درگاه ارتباطی  USB Type-C 2.0و جک  3.5میلیمتری صدا هم
از دیگر مشخصات این محصول جدید است.
بررسی تخصصی
میانردهای قدرتمند با طراحی زیبا
سری ردمی گوشیهای هوشمند میانرده شیائومی تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و البته قدرتمند،
عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند .در میان محصوالت این سری ،شاهد رونمایی برخی از گوشیهای هوشمند بودیم که به
مشخصات فنی قدرتمندی مجهز شده بودند که حتی در برخی از مواقع چیزی کم از یک گوشی هوشمند پرچمدار نداشتند .ردمی نوت
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 Pro 10یکی از گوشیهای هوشمند میانرده سطح باال این شرکت است که به
مشخصات فنی قدرتمندی مجهز شده است .در ادامه خواهیم دید که با توجه به
مشخصات در نظر گرفته شده ،این گوشی هوشمند چه عملکردی در هر بخش
خواهد داشت .با طراحی شروع میکنیم .ردمی نوت  Pro 10با توجه به طراحی
در نظر گرفته شده در همان نگاه اول خود را به عنوان یک گوشی هوشمند
قدرتمند با تواناییهای باالی معرفی میکند .در نمای روبهرویی صفحهنمایش
یکدستی را میبینیم که به طراحی ناچ جذاب و بسیار زیبای اینفینیتی  Oمجهز
شده است .بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت باالیی و مرکزی صفحهنمایش
با قطر بسیار کم ،سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است .در نمای پشتی
اما چهار سنسور دوربین در نظر گرفته شده که ردمی نوت  Pro 10در این بخش
و مخصوصا سنسور دوربین اصلی ،حرفهای بسیاری برای گفتن دارد که در ادامه
به آن خواهیم پرداخت .متریال باکیفیت استفاده شده در ساخت درسبب شده تا
این گوشی میانرده توانایی پشتیبانی از استاندارد  IP53یا همان مقاومت در برابر
پاشش آب را داشته باشد .در قسمت جلویی و پشتی هم از محافظ گوریال گلس
نسل پنجم برای محافظت از این گوشی در برابر افتادنها و ضربات احتمالی استفاده شده است .وزن مناسب  193گرمی ردمی نوت
 ، Pro10آنقدر سنگین نیست که در استفادههای طوالنی مدت خستگی برای دست داشته باشد و البته این وزن مناسب سبب شده تا
احتمال افتادن در حین استفاده هم تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و در مجموع باید بگوییم  HANDS_ONجذابی دارد.
صفحهنمایشی که چیزی کم از یک پرچمدار ندارد
همانطور که در ابتدا اشاره داشتیم ،برخی از مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میانرده چیزی کم از یک
پرچمدار ندارد .ردمی نوت  Pro 10به صفحهنمایش  6.67اینچی با رزولوشن  2400×1080پیکسل از نوع امولد مجهز شده است.
صفحهنمایشی که در هر اینچ توانایی ارائه  395پیکسل را دارد .تا همینجا با توجه به حضور
پنل امولد که قطعا کیفیت بهتری را به نسبت پنل  LCDارائه میکند ،در کنار تراکم
پیکسلی عالی و میزان رزولوشن باال ،نشان از قدرت این صفحهنمایش میدهد .اما برای
درک بهتر قدرت این صفحهنمایش باید بدانید که تواناییی ارائه نرخ بروزرسانی  120هرتز
را هم دارد .چنین میزان نرخ بروزرسانی باال در کنار پنل امولد را تنها در گوشیهای هوشمند
پرچمدار و میانردههای سطح باال دیده بودیم .این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر
روشنایی  1200نیت (شمع در متر مربع) را دارد .با این تفاسیر ،در شرایط نوری متنوع و
حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید ،وضوح تصویر و کیفیت بسیار خوبی را از این
صفحهنمایش شاهد خواهید بود .حاشیههای کم هم سبب شده تا  85.6دصد از نمای
روبهرویی را صفحهنمایش به خودش اختصاص دهد .باید بگوییم که ردمی نوت Pro 10
به صفحهنمایش یکدست ،زیبا و باکیفیتی مجهز شده است.
باالترین میزان رزولوشن سنسور دوربین اصلی
همانطور که اشاره داشتیم ،این گوشی هوشمند میانرده در بخش سنسورهای دوربین
و مخصوصا سنسور دوربین اصلی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد .یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن  108مگاپیکسلی با
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گشودگی دریچه دیافراگم  f/1.9از نوع عریض ،سنسور  8مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و زاویه دید  118درجه ،سنسور  5مگاپیکسلی
ماکرو و سنسور  2مگاپیکسلی سنجش عمق ،سنسورهای دوربین چهارگانه ردمی نوت  Pro 10را تشکیل میدهند .با توجه به
مشخصات در نظر گرفته شده ،میدانیم که این گوشی هوشمند میانرده به قدرتمندترین سنسور دوربین جهان از نظر میزان رزولوشن
در میان گوشیهای هوشمند مجهز شده است .در نور روز باید بگوییم که کیفیت باالیی تصاویر خروجی ثبت شده توسط سنسور
دوربین اصلی این گوشی هوشمند جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نگذاشته است .کنتراست بسیار خوب ،جزئیات دقیق و عالی و
داینامیک رنج بسیار طبیعی از جمله ویژگیهای تصاویر خروجی ثبت شده توسط سنسور دوربین اصلی و قدرتمند  108مگاپیکسلی
این گوشی هوشمند است .سنسور دوربین اصلی با گشودگی دریچه دیافراگم مناسب و جذب نور باال توانایی ثبت تصاویر بسیار باکیفیتی
را در نور شب و نور کم دارد .البته قابلیت حالت شب یا همان  night modeهم میتواند نویزهای موجود در شب (نورهای مصنوعی
مثل نور چراغ) را به حداقل میزان ممکن برساند و در نهایت خروجی تصویر بسیار باکیفیتی را ارئه میکند.

البته در این بخش قابلیت جالب  proیا همان عکاسی حرفهای هم در نظر گرفته شده است که مناسب برای عکاسان کمی
حرفهای تر است که میتوانند در این بخش با تنظیم دستی ، isoگشودگی دریچه دیافراگم ،سرعت شاترو  ...تصاویر بسیار جذاب و
هنری را در نور شب به ثبت برسانند .سنسور دوربین فوق عریض یا همان  ultra wideبا رزولوشن  8مگاپیکسل هم به شما اماکن
ثبت تصاویر با زاویه دید گستردهتری به نسبت سنسور دوربین اصلی را میدهد .که البته این خروجی تصاویر ثبت شده توسط این
سنسور دوربین به نسبت سنسور دوربین اصلی جزئیات کمتری را نشان میدهند اما با توجه به عملکرد بسیار خوبش ،مناسب برای
ثبت تصاویر جذب در طبیعت و عکسهای گروهی است (شاید بهتر بود شیائومی سنسور دوربین فوق عریض با رزولوشن 12
مگاپیکسل را برای این گوشی هوشمند درنظر میگرفت) .سنسور سنجش عمق هم کمک شایانی به سنسور دوربین اصلی برای ثبت
هرچه بهتر تصاویر پرتره کرده و در خروجی تصاویر حالت پرتره ،پسزمینه بهخوبی بوکه شده و پرتره چهره هیچ تداخلی با پسزمینه
بوکه شده ندارد که نشان از عملکرد بسیار خوب سنسور دوربین اصلی و سنسور سنجش عمق است .با استفاده از سنسور ماکرو هم
میتوانید تصاویر با فاصله نزدیک از سوژههای مورد نظر خود ثبت کنید .سنسور دوربین اصلی توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت
K 4و سرعت  30فریم در ثانیه را دارد .برای دوربین سلفی هم سنسور  13مگاپیکسلی از نوع عریض در نظر گرفته شده که توانایی
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ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت p 1080و سرعت  30فریم در ثانیه را دارد که شاید بهتر بود سنسور دوربین سلفی هم ،مثل سنسور
دوربین اصلی توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت K 4را داشت.
پردازنده و باتری قدرتمند
شیائومی ردمی نوت  Pro 10به پردازنده میانرده ،اما قدرتمند اسنپدارگون G 732شرکت کوالکام مجهز شده است .در میان
پردازندههای میانرده باید بگوییم که اسنپدراگون G 732توانسته است عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی داشته باشد .پردازندهای با
معماری  8نانومتری که دو هسته قدرتمندتر با توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری  2.3و شش هسته اقتصادی با صرفه انرژی کمتر و
توانایی ارائه حداکثر فرکانس کاری  ،1.8هشت هسته آن را تشکیل میدهند .با توجه به فرکانس هستهها و همچنین پردازند گرافیکی
Adreno 618نشان از آن دارد که شیائومی ردمی نوت  Pro 10در اجرای بازیهای حتی سنگین هم میتواند عملکرد خوبی داشته
باشد .برای مثال میتوانید در کنار عملکرد خوب پردازنده و پردازنده گرافیکی و البته حضور صفحهنمایشی با توانایی ارائه نرخ بروزرسانی
 120هرتز ،تجربه گیمپلی بسیار جذابی با بازیهای سنگینی مثل کالآفدیوتی موبایل و آسفالت  9داشته باشید .با وجود اینکه پردازنده
 8نانومتری این گوشی به نسبت پردازندههای  10نانومتری ضرفه انرژی کمتری دارد ،اما باز هم شیائومی باتری قدرتمندی را برای
این گوشی هوشمند میانرده در نظر گرفته است .ردمی نوت  Pro 10به باتری با میزان ظرفیت  5020میلیآمپرساعت مجهز شده
است .شارژر  33واتی هم توانایی شارژٰ  59درصدی باتری این گوشی هوشمند را در مدت زمان  30دقیقه دارد .با توجه به تستهای
انجام شده ،ردمی نوت  Pro 10با توجه به بهره بردن از چنین باتری قدرتمندی توانایی ارائه طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) 118
ساعت برای حالت استندبای 28 ،ساعت و  45دقیقه برای مکالمه صوتی 14 ،ساعت و  13دقیقه برای حالت وبگردی و  17ساعت
و  44دقیقه برای تماشای ویدیو ،به ازای هر بار شارژ  100درصدی دارد.
مشخصات
8.1x76.5x164
ابعاد
 193گرم
وزن
سایز نانو ( 12.3 × 8.8میلیمتر)
توضیحات سیم کارت
قاب جلو و پشت از جنس شیشه( با محافظ ) 5 Gorilla Glassفریم پالستیکی دارای گواهی
ساختار بدنه
(53IPمقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب)
مناسب عکاسی
ویژگیهای خاص
مناسب عکاسی سلفی
مناسب بازی
دارای بدنه مقاوم
دو عدد
تعداد سیم کارت
 04مارس 2021
زمان معرفی
G6K2101 pro M10Redmi Note
مدل
2800001017636
شناسه کاال
nm) Chipset8G (732 Snapdragon 7150Qualcomm SM
تراشه
Silver CPU470 Gold + Hexa-Core Kryo 470Dual-Core Kryo
پردازندهی مرکزی
 64بیتی
نوع پردازنده
فرکانس پردازندهی مرکزی  2.3-1.8گیگاهرتز
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پردازندهی گرافیکی
حافظه داخلی
مقدارRAM
پشتیبانی از کارت حافظه
استاندارد کارت حافظه
توضیحات کارت حافظه جانبی
فناوری صفحهنمایش
بازهی اندازه صفحه نمایش
اندازه
رزولوشن
تراکم پیکسلی
نسبت صفحهنمایش به بدنه
نسبت تصویر
محافظت
سایر قابلیتها
شبکه های ارتباطی

شبکه G2
شبکه G3
شبکه G4

فناوریهای ارتباطی

GPU618Adreno

 128گیگابایت
هشت گیگابایت
microSD

2.2UFS
microSDXC
AMOLED

 6.0اینچ و بزرگتر
 6.67اینچ
 1080 × 2400پیکسل
 395پیکسل بر اینچ
83.5
20:9
3Corning Gorilla Glass
دارای رابط کاربری 11 MIUI
G4
G3
G2
 1900 / 1800 / 900 / 850GSMبرای هر دو سیم کارت
2100 / 1900(AWS) / 1700 / 900 / 850HSDPA
Mbps5.76/42.2 HSPA 41, 40, 38, 28, 20, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1
GPRS
EDGE
Wi-Fi

بلوتوث
رادیو
رادیو

FM radio

Wi-Fi

a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot802.11Wi-Fi

بلوتوث
فنآوری موبایل

DP LE2 A5.1

درگاههای ارتباطی
نسخه بلوتوث
دوربینهای پشت گوشی
رزولوشن عکس

A-GPS
GLONASS
Beidou|BDS
GALILEO
2.0USB Type-C

5.0
 4ماژول دوربین
 108مگاپیکسل
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فناوری فوکوس
فلش
قابلیتهای دوربین

AutoFocus
LED

دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین  108مگاپیکسل  8 +مگاپیکسل  5 +مگاپیکسل  2 +مگاپیکسل  -دوربین اول از نوع عریض
)(Wideبا رزولوشن  108مگاپیکسل ،فاصله کانونی لنز  26میلیمتر  ، mm)26 (Focal Lengthسایز سنسور  1.52/1اینچ ،)1.52/1 (Sensor Size
دریچهی دیافراگم ،1.9 f/ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز  0.7میکرومتر( µm Pixel Size) 0.7و فوکس  dual pixel PDAF -دوربین دوم از
نوع) ، (Ultrawideبا رزولوشن  8مگاپیکسل ،سایز سنسور  40/1اینچ  ،)40/1 (Sensor Sizeدریچهی دیافراگم ،2.2 f/زاویه دید  118درجه ،ثبت
تصاویر با پیکسلهایی به سایز  1.12میکرومتر( µm Pixel Size) - 1.12دوربین سوم از نوع ماکرو ) (Macroبا رزولوشن  5مگاپیکسل و دریچهی
دیافراگم - 2.4 f/دوربین چهارم از نوع حسگر عمق ) (Depth Sensorبا رزولوشن  2مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم 2.4 f/قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما)(Panorama

فیلمبرداری
رزولوشن  3840 × 2160و سرعت  30فریم بر ثانیه( fps) 30K@4رزولوشن  1920 × 1080و سرعت  60فریم بر ثانیه( FPS) 60p@1080
رزولوشن  1920 × 1080و سرعت  30فریم بر ثانیه( FPS)30p@1080

دوربین سلفی
دارای حسگری با رزولوشن  16مگاپیکسل ،دریچهی دیافراگم ،2.5 f/ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز  1.0میکرومتر( µm Pixel Size) 1.0و
سایز سنسور  3.06/1اینچ (  :Sensor Size ) 3.06/1قابلیت عکاسی  Panoramaفیلمبرداری با رزولوشن  1080 × 1920و سرعت  30فریم بر ثانیه
(FPS) 30p@1080فیلمبرداری با رزولوشن  1080 × 720و سرعت  120فریم بر ثانیه( fps)120p@720

توضیحات تکمیلی صدا
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
حسگرها

مشخصات باتری
میزان شارژ مکالمه

kHz audio192-bit/24
Android

11Android
قطبنما)(Compass
شتابسنج)(Accelerometer
مجاورت)(Proximity
ژیروسکوپ)(Gyro
اثرانگشت روی لبه)(FingerPrint|Side-Mounted
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت  5020میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان  33وات ( %59شارژ در  30دقیقه)
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نحوه راه اندازی دستگاه

 پیش از استفاده از دستگاه،خود را با عملیات پایه ای آن آشنا کنید. برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تاصفحه نمایش روشن شود
 برای خاموش کردن دستگاه،کلید پاور را فشار دهید و نگه دارید سپس گزینهیلمس کنید
 برای راه اندازی مجدد دستگاه ،دکمهی پاور را فشار دهید و نگه دارید و سپسلمس کنید
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