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מכשיר  iPhoneהחדש
מנכ"ל אפל טים קוק חשף אמש את אייפון  Xהספרה הרומית  ,10אשר שמו מבוטא " - "Ten iPhoneהדגם
החדש של מוצר הדגל של אפל הושק במלאות עשור להשקת האייפון הראשון.

בין תכונותיו של המכשיר החדש :ללא שוליים ,עם מסך  5.8אינץ' ,ללא כפתור בית ,עם מערכת זיהוי פנים,
טעינה אלחוטית ,מסך  OLEDברזולוציה  ,2,436x1,135צמד מצלמות  12MPומייצב אופטי כפול ,אנימוג'י -
אימוג'י מונפשים הנשלטים על-ידי הפנים ,האייפון  Xיגיע בצבעים כסוף ואפור כהה .מחיר המכשיר  999דולר
עם זיכרון פנימי  64GBאו  1,149דולר לגרסה הכוללת . 256GB

המכשיר כולל מסך קצה לקצה ,ללא כפתור בית ,בגודל  5.8אינץ' .כפי שצפו ,הוא בעל תצוגת  ,OLEDעם
יחס ניגודיות של  ,1:1,000,000וכולל גם את טכנולוגיית  .Tone Trueאת הפעולות שהיו בכפתור הבית
בעבר מחליפות תנועות החלקה על המסך ,שפותחת את מסך הבית .החלקה על המסך בכיוונים שונים
תפעיל מצבים שונים .הפעלת  Siriעוברת ללחיצה על כפתור הצד ,נוסף להפעלה הקולית באמירת "היי,
Siri".

הדלקת המכשיר מתאפשרת באמצעות זיהוי פני המשתמש בעזרת תכונת  ID Faceהחדשה של אפל
)שכבר קיימת בטבלטים של  .תכונה זו מתאפשרת הודות למערכת מצלמות מיוחדת שכוללת רכיבים
שונים ,כמו אינפרה-אדום .אפל הטמיעה במצלמה יכולות של רשת נוירונים ולמידת מכונה כדי לעבד בזמן
אמת זיהוי פנים .המצלמה חכמה ויכולה לזהות את המשתמש גם אם עשה שינוי כלשהו :הסתפר ,חובש
כובע ,מגדל זקן ועוד .זיהוי הפנים יתמוך גם ב Pay Apple-ובאפליקציות צד ג' ,שתומכות כיום בסורק טביעת
האצבע .המכשיר מספק גם יכולות של מציאות רבודה ,וכעת גם מצלמת הסלפי תומכת ב.Mode Portrait-
בנוסף הבטיח קוק כי חיי הסוללה במכשיר החדש יהיו ארוכים פי שניים לעומת ה.7 iPhone-

אפל הציגה באותה הזדמנות את אייפון  8ו 8-פלוס ,שהם שדרוגים של דגמי אייפון הנוכחיים ,בעוד שאייפון X
הוא גרסת פרימיום עם עיצוב חדש לחלוטין.
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מכשירי ה 8 iPhone-וה 8-פלוס מבוססים על המעבד החדש  – Bionic A11מעבד שש ליבות  64ביט .עוד
הוטמע בו מעבד גרפי חדש ,הראשון בעיצוב אפל שתומך במשחקי תלת ממד.

דגמי ה 8-עשויים מסגסוגת אלומיניום וזכוכית ,שלדברי החברה היא העמידה אי פעם ב .iPhone-המכשיר
יהיה בנוסף עמיד למים .המסך שלו הוא רטינה  HDוגדליו יהיו דומים לקודמיו –  4.7ו 5.5-אינץ'
בהתאמה .אחת התכונות שציפו להם ואכן התממשו היא אפשרות לטעינה אלחוטית כמו גם שיפורים
בביצועי מערכת הטעינה הרגילה.

בזכות המעבד החדש ,שיפרה אפל את יכולות הצילום ,שיהיה מהיר יותר ומפורט יותר .המצלמה החדשה
היא בת  12מגה פיקסל ,עם חיישן ופילטר צבע חדשים .המצלמה האחורית היא כפולת עדשה ,כמו בדגם
הקודם ,אך גם היא תהיה עם חיישנים חדשים .יצוין כי המצלמה אף תומכת בעבודה עם יישומי מציאות
רבודה ,ואפל שילבה במכשיר חיישני תנועה חדשים וג'ירוסקופים ,בתוספת עוד יכולות שנתמכות במעבד
החדש .גם צילום הווידיאו זכה לשדרוג ,ולדברי החברה יש למכשיר את יכולת הצילום הטובה ביותר
בסמארטפונים.

דגמי ה 8 iPhone-יימכרו עם נפח של  64גיגה-בייט ובמחיר התחלתי של  699דולר .ה 8-פלוס יגיע באותם
גדלים ובמחיר של  799דולר.
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