แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C
อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
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สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟน ๆ แอปเปิลทั่วโลก หลังจากรอคอยและติดตามทั้งภาพหลุด ข่าวลือต่าง ๆ
เกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่กันมานานหลายเดือน ล่าสุด แอปเปิลประกาศเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C
รุ่นราคาถูก อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ที่สำนักงานใหญ่ของแอปเปิล คูเปอร์ติโน เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟน ๆ ตะลึงไปตาม ๆ
กันเพราะข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยในงานเปิดตัวเกือบทั้งหมดตรงตามข่าวลือและภาพหลุดต่าง ๆ ทุกประการ
ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี แต่อย่างน้อยคนที่รอคอย iPhone รุ่นใหม่ ก็ได้สมหวังกันเสียที เอาล่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันว่า iPhone 5S และ iPhone 5C จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง

iPhone 5S สีสันใหม่ สเปคแรงกว่าเดิม พร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือ

สำหรับสาวกแอปเปิลคนไหนที่กำลังโหยหานวัตกรรมใหม่ ๆ จากแอปเปิล
ดูเหมือนครั้งนี้จะถูกตอบสนองดั่งใจแล้ว เมื่อแอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S ที่มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนกับ
iPhone 5 แต่เพิ่มสีสันใหม่อีก 2 สี ได้แก่ สีเงิน และสีทอง ที่ช่วยเพิ่มความหรูหรามากขึ้น ส่วนสีดำยังมีเหมือนเดิม
ด้านสเปคของ iPhone 5S เรียกได้ว่าจัดมาแบบเต็ม ๆ ใช้ชิป Apple A7 (28nm) ที่เป็นระบบ 64-bit
ตัวแรกของโลก ที่มีความเร็วกว่า iPhone ทุกรุ่นถึง 40 เท่า ด้านระบบกราฟฟิคเร็วขึ้นมากถึง 56 เท่า, แรม 1GB
พร้อมแฟลชคู่ Dual LED รวมถึงกล้องที่ปรับปรุงใหม่เพิ่มลูกเล่นอีกมากมาย และไฮไลท์เด็ดของ iPhone 5S
ก็คือระบบสแกนลายนิ้วมือที่แอปเปิลเรียกว่า "Touch ID Sensor" ใช้สำหรับปลดล็อกเครื่องและซื้อแอพพลิเคชั่น,
เพลง, หนัง ผ่าน App Store และ iTunes Store ได้
สเปคเบื้องต้นของ iPhone 5S
ระบบปฏิบัติการ iOS 7
หน้าจอขนาด 4 นิ้ว ความละเอียด 640 x 1136 พิกเซล (326ppi)

ซีพียู Apple A7 รองรับการประมวลผลแบบ 64-bit
ชิปประมวล Apple M7 motion ที่รวมเซนเซอร์ต่าง ๆ มาไว้ในตัวเดียวกันทั้ง accelerometer,
gyroscope และเข็มทิศ
ระบบสแกนลายนิ้วมือ ใช้สำหรับปลดล็อกเครื่อง, ซื้อแอพฯ ต่าง ๆ
รองรับ OpenGL|ES 3.0
กล้องด้านหลัง iSight ใช้เซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่าเดิม แต่ความละเอียด 8 เมกะพิกเซลเท่าเดิม
ชุดเลนส์ใหม่ที่แอปเปิลออกแบบเอง 5 ชิ้น รูรับแสงกว้างสุด f/2.2 และใช้แฟลช LED คู่แบบแสงเย็นและแสงอุ่น
ช่วยให้การถ่ายรูปเมื่อเปิดแฟลชภาพที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น และถ่ายภาพกลางคืนได้ดีขึ้น
กล้องด้านหน้า 1.2 เมกะพิกเซล รูรับแสง f/2.4
รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Slow Motion 120 เฟรมต่อวินาที ความละเอียด 720p
ถ่ายภาพรัว 10 ภาพต่อวินาที และสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได้
ถ่ายภาพพาโนรามาความละเอียด 28 เมกะพิกเซล
แบตเตอรี่อึดขึ้นกว่าเดิม 10% รองรับ Standby ได้ 250 ชั่วโมง (เดิม 225 ชั่วโมง) ใช้งานผ่าน
3G/LTE ได้ต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง

ราคาของ iPhone 5S แบบติดสัญญา 2 ปี (ราคาเมืองนอก)
iPhone 5S รุ่น 16GB ราคา 199 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,300 บาท
iPhone 5S รุ่น 32GB ราคา 299 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,600 บาท
iPhone 5S รุ่น 64GB ราคา 399 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 12,800 บาท
ราคาของ iPhone 5S เครื่อง Unlock แบบไม่ติดสัญญา(อ้างอิงราคาสิงคโปร์)
iPhone 5S รุ่น 16GB ราคา 988 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 25,000 บาท
iPhone 5S รุ่น 32GB ราคา 1,148 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 29,000 บาท
iPhone 5S รุ่น 64GB ราคา 1,288 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 32,600 บาท
โดย iPhone 5S จะเปิดให้สั่งจองผ่าน Apple Store Online วันที่ 13 กันยายนนี้
และจะเริ่มวางจำหน่ายอีก 9 ประเทศในวันที่ 20 กันยายน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน,
ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, และสหราชอาณาจักร และอีก 100 ประเทศในเดือนธันวาคมนี้

iPhone 5C รุ่นราคาถูก สีสันสดใส
จากข่าวลือและภาพหลุดตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับ iPhone รุ่นราคาถูก
ดูเหมือนจะถูกจับตามองเป็นพิเศษจากสาวกแอปเปิลจากทั่วทุกมุมโลก
ซึ่งทางแอปเปิลเองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าจะไม่ทำ iPhone รุ่นราคาถูก แต่สุดท้ายแล้ว แอปเปิลก็กลืนน้ำลายตัวเอง
ด้วยการเปิดตัว iPhone 5C รุ่นราคาถูกตามคาด โดยตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเคลือบหนาทั้งชิ้น
ไร้รอยต่อ มาพร้อม 5 สีสันสดใส ได้แก่ สีขาว สีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีเหลือง
มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเคสยางซิลิโคนหลากหลายสีที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อมาแต่งให้เข้ากับสีตัวเครื่องได้ตามสไ
ตล์ ส่วนด้านสเปคเรียกได้ว่าถอดแบบมาจาก iPhone 5 กันเลยทีเดียว หรือจะพูดง่าย ๆ ว่า iPhone 5C
นั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแทนที่ iPhone 5 นั่นเอง

สเปคเบื้องต้นของ iPhone 5C
ระบบปฏิบัติการ iOS 7
หน้าจอขนาด 4 นิ้ว ความละเอียด 640 x 1136 พิกเซล (326ppi)
ซีพียู Apple A6 ดูอัลคอร์
กล้องด้านหลัง iSight ความละเอียด 8 เมกะพิกเซล พร้อมแฟลช LED
กล้องด้านหน้า FaceTime HD
FaceTime Audio ใช้สำหรับคุย FaceTime เฉพาะเสียง
รองรับ LTE, Wi-Fi Dual Band และ Bluetooth 4.0 LE
ขนาดตัวเครื่องหนา 8.97 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 132 กรัม
ประหยัดพลังงานขึ้นกว่าเดิม
แบตเตอรี่อึดขึ้นกว่าเดิม

ราคา iPhone 5C แบบติดสัญญา 2 ปี และราคาเครื่อง Unlock
iPhone 5C รุ่น 16GB ราคา 99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 บาท
iPhone 5C รุ่น 32GB ราคา 199 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,300 บาท
ราคา iPhone 5C เครื่อง Unlock อ้างอิงราคาจากสิงคโปร์
iPhone 5C รุ่น 16GB เครื่อง Unlock ราคา 848 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 21,400 บาท
iPhone 5C รุ่น 32GB เครื่อง Unlock ราคา 988 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 25,000 บาท
ส่วนราคาเคสยางซิลิโคนอยู่ที่ 29 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 900 บาท

สำหรับ iPhone 5C เปิดให้สั่งจองผ่าน Apple Store Online วันที่ 13 กันยายนนี้
และจะเริ่มวางจำหน่ายอีก 9 ประเทศในวันที่ 20 กันยายน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน,
ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, และสหราชอาณาจักร และอีก 100 ประเทศในเดือนธันวาคมนี้

ความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
แอปเปิลได้ปรับลดราคา iPhone 4S ลงเหลือ 14,900 บาท มีให้เลือกรุ่นเดียวคือ 8GB
ใครที่สนใจสามารถซื้อได้ผ่านทาง Apple Store Online ประเทศไทย ส่วนทางด้าน iPhone 5
คาดว่าเลิกขายอย่างเป็นทางการ เพราะข้อมูลได้หายไปจากหน้าเว็บของแอปเปิลแล้ว สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 7
เวอร์ชั่นเต็ม จะปล่อยให้อัพเดทวันที่ 18 กันยายนนี้
อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่อยากจะได้ iPhone 5S และ iPhone 5C มาครอบครอง
คาดว่าน่าจะต้องรอไปถึงช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียว กว่าจะเข้ามาในประเทศไทย
ส่วนคนที่อดใจรอไม่ไหวก็เตรียมควักกระเป๋าให้กับเหล่าบรรดาเครื่องหิ้วทั้งหลาย
ซึ่งน่าจะเริ่มขายกันในเดือนธันวาคมนี้
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