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אפל הכריזה אמש על אשלושה דגמי אייפון  :11רגי PRO ,ו ,MAX PRO-וכן על השעון החכם סדרה
 5ו iPad-מיני מדור  .7עוד הציגה אפל את שירות פלטפורמת המשחקים שלה אפל  Arcadeואת שירות
אפל  TVפלוס.

iPhone 11

כל המכשירים כוללים את המעבד של אפל מהדור החדש  A13-ביוניק ,הכולל גם יחידת עיבוד גרפי
משופרת ,ולדברי החברה מציג את המעבדים המהירים ביותר בטלפונים החכמים.

אפל  11הוא יורשו של דגם ה XR-הקודם ,שלדברי וימנסה לפנות למשתמשים רבים ככל האפשר ,כשהוא
מציע תכונות של מכשירי דגל לצד מחיר יחסית סביר .הוא יגיע עם מסך בגודל  6.1אינץ' ,בשישה צבעים:
סגול ,לבן ,ירוק ,צהוב ,שחור ואדום ,ובעיצוב של אלומינים וזכוכית משני צדיו .המכשיר כולל מערך צילום
כפול בגבו שאחד מהם הוא של זווית רחבה והשני הוא עדשה אולטרה-רחבה .אפל הוסיפה למערך הצילום
תכונות משופרות של מיטוב תמונה אוטומטי ,מצב פורטרט גם עבור בעלי חיים ,ומצב לילה מיוחד ,המאפשר
לצלם תמונות במצב חשוך וצילום וידיאו באיכות  4Kובהילוך איטי .גם המצלמה הקדמית של המכשיר
שופרה ,ותאפשר גם צילום וידיאו בהילוך איטי .המכשיר יהיה עמיד מים ,עם יכולת שהייה מתחת למים של
שעתיים וחצי ,ובנוסף שיפרה אפל את מערכת זיהוי הפנים .FaceID
כרגיל אפל מבטיחה הוספת זמן סוללה לדגם החדש  -כשעה מעל לקודמו .מחירו של ה11 iPhone-
יעמוד על החל מ 699-דולר ,ויהיו זמינים החל מה 20-בספטמבר.

דגמי ה Pro-שהציגה אפל יהיו בשני גדלים 5.8 :אינץ' ,ו 6.5-אינץ' לדגם ה .Max-שני הדגמים יהיו בעלי
מסך  OLEDשאפל מכנה סופר רטינה  ,.XDRוהם יוצעו בצבעי ירוק ,אפור ,כסוף וזהב.

כאמור החידוש העיקרי ,שיכנס רק לדגמי היוקרה הינו מערך הצילום בדגמים אלה יכלול שלוש מצלמות:
מצלמה רחבה ,מצלמת טלה-פוטו ומצלמה אולטרה-רחבה .בזכות המעבד החדש ,סיפרה החברה כי שולבו
במערך הצילום יכולות של לימוד מכונה שיאפשר ומצב שהחברה מכנה  – Fusion Deepהמצלמה מצלמת
כמה תמונות גם לפני שהמשתמש לחץ על כפתור הצילום ,ומשתמשת בהן לייצר את התמונה הטובה ביותר
תוך שילוב פיקסלים מכל התמונות שצולמו .כמובן ,כל התכונות שבמכשיר הרגיל נוספו גם כאן – מצב לילה
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וכד' ,ובנוסף – אפל הוסיפה אפשרויות של עריכת וידיאו מתקדמת.

גם במכשירים אלה שופרה המצלמה הקדמית ,שמאפשרת גם צילום בזווית רחבה ,ומערכת זיהוי הפנים,
שתפעל מזוויות רחבות יותר מאשר במכשירים הקודמים.

זמן חיי הסוללה שופר פה מאוד ,לפי החברה ,כשלדגם הפרו הרגיל נוספו  4שעות יומיות ,ולדגם הMAX-
נוספו  5שעות יומיות.

מחירי ה Pro 11 iPhone-יחלו מ 999-דולר ,וה – Max Pro 11 iPhone-החל מ 1,099-דולר
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