ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷـﺎرژ ﺳـﺮﯾﻊ آﯾﻔـﻮن؛ از
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻔﻮن ۸
ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ اﭘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺪﯾﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ )(Fast Charging
ﻫﻤﻮاره در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن  ۸را ﻫﻤﻮاره
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ در روﯾﺪاد
روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش در  ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن در
ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﻔﺮه رﻓﺖ و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ در ﻣﻮرد
وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪاد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ زﯾﺎد ﺑﺮروی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﻮده
و آﯾﻔﻮن  ۸را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﺷﺎرژ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ
ﻧﺎراﺿﯽ و ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  ۸ﺣﺘﯽ از ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﯿﺮا ﻫﻢ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ آﯾﻔﻮن  ۸دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ آﯾﻔﻮن  ،۸اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽ را دﯾﺮﺗﺮ از ﺷﺎرژ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آﯾﻔﻮن  ۷ﭘﻼس ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
آﯾﻔﻮن  ۸ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر ﺑﺮق  ۲۹واﺗﯽ اﭘﻞ )از ﻧﻮع ﯾﻮاسﺑﯽ ﺗﺎﯾﭗ
ﺳﯽ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻻﯾﺘﻨﯿﻨﮓ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ دو
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آداﭘﺘﻮر و ﮐﺎﺑﻞ  USB-Cاﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺪارد.
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