iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
10 ก.ย. 2557

แอปเปิลเปิดตัว iPhone 6 (ไอโฟน 6) และ iPhone 6 Plus (ไอโฟน 6 พลัส) มาพร้อมหน้าจอ 2
ขนาด คือหน้าจอ 4.7 นิ้ว และหน้าจอ 5.5 นิ้ว
ซึ่งรูปร่างหน้าตาก็ตรงตามข่าวลือและภาพหลุดก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 แอปเปิลเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่พร้อมกัน 2 รุ่น 2 ขนาดหน้าจอ
โดยรุ่นหน้าจอ 4.7 นิ้ว เรียกว่า iPhone 6 และรุ่นหน้าจอ 5.5 นิ้ว เรียกว่า iPhone 6 Plus ใช้หน้าจอแบบใหม่
Retina HD ส่วนด้านดีไซน์ออกแบบใหม่เน้นความโค้งมนของตัวเครื่องเหมือนกับ iPod touch
รวมถึงปุ่มปิดเปิดเครื่องย้ายมาไว้ด้านข้าง ส่วนวัสดุยังคงใช้เป็นอะลูมิเนียมผสมกับโลหะส่งผลให้ตัวเครื่องของ
iPhone 6 บางลงกว่าเดิม โดย iPhone 6 ตัวเครื่องบางเพียง 6.9 มม. และ iPhone 6 Plus บางเพียง 7.1 มม.
ส่วนสเปคอื่น ๆ มีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง
สเปคเบื้องต้นของ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus
ระบบปฏิ

บัติการ iOS 8
หน้าจอ Retina HD ขนาด 4.7 นิ้ว ความละเอียด 1334 x 750 พิกเซล (iPhone 6)
หน้าจอ Retina HD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล (iPhone 6 Plus)
ซีพียู Apple A8 รองรับการประมวลผลแบบ 64-bit ประมวลผลเร็วขึ้นกว่าเดิม 25%
และประมวลผลกราฟิกเร็วขึ้นถึง 50%
 ชิปประมวล Apple M8 motion ที่รวมเซ็นเซอร์ต่าง ๆ มาไว้ในตัวเดียวกันทั้งรองรับ NFC
จ่ายเงินผ่านมือถือด้วยบริการ Apple Pay
 กล้องด้านหลัง iSight ความละเอียด 8 พิกเซล พร้อมระบบโฟกัสแบบใหม่ (Focus Pixel)
ช่วยให้โฟกัสภาพได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น รูรับแสงกว้างสุด f/2.2 และแฟลชแบบทูโทนเหมือนเดิม
 iPhone 6 Plus
มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว (OIS) ส่วน iPhone 6 ใช้ระบบกันสั่นผ่านซอฟต์แวร์

ปรั
บปรุงการจับภาพใบหน้า (Face Detection)
รองรั
 บบันทึกวิดีโอแบบ Slo-Mo ความเร็ว 240 FPS (ของเดิม 120 FPS)
สามารถถ่

ายพาโนรามาได้สูงสุด 43 ล้านพิกเซล (ของเดิม 28 ล้านพิกเซล)
รองรั
 บ Voice Over LTE, รองรับระบบ Wi-Fi ที่เร็วกว่าเดิม 3 เท่า
รองรั
 บ LTE 20 ย่านความถี่ และ LTE-A
รองรั
 บ Wi-Fi Calling สามารถโทรหากันผ่าน Wi-Fi
ใช้
งานแนวนอนแบบ iPad
มีเ
ลือก 3 สีเหมือนเดิม คือ Space Grey, Silver และ Gold
แบตเตอรี

่อึดกว่าเดิมสแตนบาย 16 วัน สำหรับ iPhone 6 Plus และ 10 วัน สำหรับ iPhone 6
ราคา iPhone 6 แบบติดสัญญา 2 ปี (ราคาต่างประเทศ)
ความจุ
 16GB ราคา 199 ดอลลาร์
ความจุ
 64GB ราคา 299 ดอลลาร์
ความจุ
 128GB ราคา 399 ดอลลาร์
ราคา iPhone 6 Plus แบบติดสัญญา 2 ปี (ราคาต่างประเทศ)
ความจุ
 16GB ราคา 299 ดอลลาร์
ความจุ
 64GB ราคา 399 ดอลลาร์
ความจุ
 128GB ราคา 499 ดอลลาร์

ทั้งนี้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 19 กันยายนนี้ และเปิดจองวันที่ 12
กันยายน โดยกลุ่มประเทศแรกที่วางจำหน่าย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, แคนาดา, เยอรมนี, ฮ่องกง, สิงคโปร์,
สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น และจะวางจำหน่ายอีก 115 ประเทศภายในสิ้นปีนี้
ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
หลังจากเปิดตัว iPhone 6 แล้ว แอปเปิลก็ได้ปรับลดราคา iPhone 5s ลงเหลือ 19,900 บาท
สำหรับรุ่น 16GB และ 21,900 บาท สำหรับรุ่น 32GB ใครที่สนใจสามารถซื้อได้ผ่านทาง Apple Store Online
ประเทศไทย ส่วนทางด้าน iPhone 4s เลิกขายอย่างเป็นทางการ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 8 เวอร์ชั่นเต็ม
จะปล่อยให้อัพเดทวันที่ 17 กันยายนนี้
อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่อยากจะได้ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus มาครอบครอง
คาดว่าน่าจะต้องรอไปถึงช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียว กว่าจะเข้ามาในประเทศไทย
ส่วนคนที่อดใจรอไม่ไหวก็เตรียมควักกระเป๋าให้กับเหล่าบรรดาเครื่องหิ้วทั้งหลาย
ซึ่งน่าจะเริ่มขายกันในเดือนธันวาคมนี้

คลิป เปิดตัวคุณสมบัติ iPhone6 โพสต์โดย คุณ TheNextGizmo สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม
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