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เปรียบเทียบ iPhone รุ่นต่างๆ
ดูทุกรุ่น

ใช้เมนูดร็อปดาวน์เพื่อเปลี่ยนรุ่น

       

 

จอภาพ Super Retina HD จอภาพ Super Retina HD จอภาพ Liquid Retina HD

 

สรุป1 1 1

 

!

เงิน เงิน ฟ้า

5.8” 6.5” 6.1”

 
iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR" " "

https://www.apple.com/th/iphone/compare/#
https://www.apple.com/th/
https://www.apple.com/th/mac/
https://www.apple.com/th/ipad/
https://www.apple.com/th/watch/
https://www.apple.com/th/tv/
https://www.apple.com/th/music/
https://support.apple.com/th-th
https://www.apple.com/th/search
https://www.apple.com/th/shop/goto/bag
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กล้องคู่มุมกว้าง
และกล้องเทเลโฟโต้

กล้องคู่มุมกว้าง
และกล้องเทเลโฟโต้ กล้อง

กล้อง TrueDepth กล้อง TrueDepth กล้อง TrueDepth

Face ID Face ID Face ID

ชิพ A12 Bionic
ท่ีมาพร้อม Neural Engine

เจเนอเรช่ันถัดไป

ชิพ A12 Bionic
ท่ีมาพร้อม Neural Engine

เจเนอเรช่ันถัดไป

ชิพ A12 Bionic
ท่ีมาพร้อม Neural Engine

เจเนอเรช่ันถัดไป

2ม.
ทนนFาถึงระดับความลึก
ไม่เกิน 2 เมตร ภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

2ม.
ทนนFาถึงระดับความลึก
ไม่เกิน 2 เมตร ภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

1ม.
ทนนFาถึงระดับความลึก
ไม่เกิน 1 เมตร ภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

ชาร์จแบบไร้สาย
(ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ Qi )

ชาร์จแบบไร้สาย
(ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ Qi )

ชาร์จแบบไร้สาย
(ใช้ร่วมกับเครื่องชาร์จ Qi )

สั่งซ้ือล่วงหน้า สั่งซ้ือล่วงหน้า สั่งซ้ือล่วงหน้า

 

 

 

 

 

2 2 2

 

3 3 3

 

12MP 12MP
 

12MP

7MP 7MP 7MP

https://www.apple.com/th/shop/goto/buy_iphone/iphone_xs
https://www.apple.com/th/shop/goto/buy_iphone/iphone_xs
https://www.apple.com/th/shop/goto/buy_iphone/iphone_xr
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64GB

256GB

512GB

64GB

256GB

512GB

64GB

128GB

256GB

จอภาพ Super Retina HD จอภาพ Super Retina HD จอภาพ Liquid Retina HD

จอภาพ Multi-Touch แบบ OLED 
ท้ังหน้าจอ ขนาด 5.8 น้ิว (แนวทแยง)

จอภาพ Multi-Touch แบบ OLED 
ท้ังหน้าจอ ขนาด 6.5 น้ิว (แนวทแยง)

จอภาพ Multi-Touch แบบ LCD ท้ังหน้าจอ 
ขนาด 6.1 น้ิว (แนวทแยง) พร้อม
เทคโนโลยี IPS

จอภาพ HDR จอภาพ HDR —

ความละเอียด 2436 x 1125 พิกเซล
ท่ี 458 ppi

ความละเอียด 2688 x 1242 พิกเซล
ท่ี 458 ppi

ความละเอียด 1792 x 828 พิกเซล
ท่ี 326 ppi

อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,000,000O1 (ท่ัวไป) อัตราส่วนคอนทราสต์ 1,000,000O1 (ท่ัวไป) อัตราส่วนคอนทราสต์ 1400O1 (ท่ัวไป)

การแสดงผลแบบ True Tone การแสดงผลแบบ True Tone การแสดงผลแบบ True Tone

จอภาพขอบเขตสีกวา้ง (P3) จอภาพขอบเขตสีกวา้ง (P3) จอภาพขอบเขตสีกวา้ง (P3)

3D Touch 3D Touch —

ความสวา่งสูงสุด 625 cd/m2 (ท่ัวไป) ความสวา่งสูงสุด 625 cd/m2 (ท่ัวไป) ความสวา่งสูงสุด 625 cd/m2 (ท่ัวไป)

ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม

ความสูง
143.6 มม. (5.65 น้ิว)

ความสูง
157.5 มม. (6.20 น้ิว)

ความสูง
150.9 มม. (5.94 น้ิว)

ความกว้าง
70.9 มม. (2.79 น้ิว)

ความกว้าง
77.4 มม. (3.05 น้ิว)

ความกว้าง
75.7 มม. (2.98 น้ิว)

ความจุ4

จอภาพ

 

1 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดและนFาหนัก5

 

 

! ! !

https://www.apple.com/th/iphone-xs/display/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/display/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/display/
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ความหนา
7.7 มม. (0.30 น้ิว)

ความหนา
7.7 มม. (0.30 น้ิว)

ความหนา
8.3 มม. (0.33 น้ิว)

นFาหนัก
177 กรัม (6.24 ออนซ์)

นFาหนัก
208 กรัม (7.34 ออนซ์)

นFาหนัก
194 กรัม (6.84 ออนซ์)

ท่ีระดับ IP68 (ความลึกไมเ่กิน 2 เมตร
ภายในระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) 
ตามมาตรฐาน IEC 60529

ท่ีระดับ IP68 (ความลึกไมเ่กิน 2 เมตร ภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) ตามมาตรฐาน
IEC 60529

ท่ีระดับ IP67 (ความลึกไมเ่กิน 1 เมตร ภายใน
ระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) ตามมาตรฐาน
IEC 60529

ชิพ A12 Bionic ชิพ A12 Bionic ชิพ A12 Bionic

Neural Engine เจเนอเรช่ันถัดไป Neural Engine เจเนอเรช่ันถัดไป Neural Engine เจเนอเรช่ันถัดไป

ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม

กล้องคู่มุมกวา้งและกล้องเทเลโฟโต้ 
ความละเอียด 12MP

กล้องคู่มุมกวา้งและกล้องเทเลโฟโต้ 
ความละเอียด 12MP

กล้องความละเอียด 12MP

มุมกวา้ง: รรัูบแสงขนาด ƒ/1.8
เทเลโฟโต้: รรัูบแสงขนาด ƒ/2.4

มุมกวา้ง: รรัูบแสงขนาด ƒ/1.8
เทเลโฟโต้: รรัูบแสงขนาด ƒ/2.4

รรัูบแสงขนาด ƒ/1.8

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวคู่แบบออปติคอล ระบบป้องกันภาพสั่นไหวคู่แบบออปติคอล ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล

ซูมออปติคอล 2 เท่า และซูมดิจติอลได้สูงสุด 
10 เท่า

ซูมออปติคอล 2 เท่า และซูมดิจติอลได้สูงสุด 
10 เท่า

ซูมดิจติอลได้สูงสุด 5 เท่า

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos 
ด้วยขอบเขตสีกวา้ง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos 
ด้วยขอบเขตสีกวา้ง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos 
ด้วยขอบเขตสีกวา้ง

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวงพร้อม
คุณสมบัติสโลวซิ์งค์

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวงพร้อม
คุณสมบัติสโลวซิ์งค์

แฟลช True Tone แบบ LED สี่ดวงพร้อม
คุณสมบัติสโลวซิ์งค์

 

 

การทนนFา นFาท่ีกระเด็นใส่ และฝุ่น2

ชิพ

 

 

กล้อง

 

 

 

 

 

 

! ! !

https://www.apple.com/th/iphone-xs/a12-bionic/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/a12-bionic/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/a12-bionic/
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โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
5 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์ แสงไฟเวที 
แสงไฟเวทีขาวดํา)

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
5 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์ แสงไฟเวที 
แสงไฟเวทีขาวดํา)

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
3 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์)

HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย

ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม

บันทึกวดีิโอระดับ 4K ท่ี 24 fps, 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ 4K ท่ี 24 fps, 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ 4K ท่ี 24 fps, 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมสูงสุด 30 fps

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล
สําหรับวดีิโอ

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล
สําหรับวดีิโอ

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล
สําหรับวดีิโอ

ซูมออปติคอล 2 เท่า และซูมดิจติอลได้
สูงสุด 6 เท่า

ซูมออปติคอล 2 เท่า และซูมดิจติอลได้
สูงสุด 6 เท่า

ซูมดิจติอลได้สูงสุด 3 เท่า

รองรับวดีิโอสโลวโ์มช่ัน ความละเอียด
1080p ท่ี 120 fps หรือ 240 fps

รองรับวดีิโอสโลวโ์มช่ัน ความละเอียด
1080p ท่ี 120 fps หรือ 240 fps

รองรับวดีิโอสโลวโ์มช่ัน ความละเอียด
1080p ท่ี 120 fps หรือ 240 fps

วดีิโอไทมแ์ลปส์ พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว

วดีิโอไทมแ์ลปส์ พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว

วดีิโอไทมแ์ลปส์ พร้อมระบบป้องกัน
ภาพสั่นไหว

บันทึกเสียงสเตอริโอ บันทึกเสียงสเตอริโอ บันทึกเสียงสเตอริโอ

กล้อง TrueDepth กล้อง TrueDepth กล้อง TrueDepth

รปูถ่ายขนาด 7MP รปูถ่ายขนาด 7MP รปูถ่ายขนาด 7MP

รรัูบแสงขนาด ƒ/2.2 รรัูบแสงขนาด ƒ/2.2 รรัูบแสงขนาด ƒ/2.2

Retina Flash Retina Flash Retina Flash

 

 

 

 

การบันทึกวิดีโอ

 

 

 

 

 

 

 

กล้องหน้า

 

 

 

 

! ! !

https://www.apple.com/th/iphone-xs/cameras/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/cameras/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/cameras/
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บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบ
เขตสีกวา้ง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบ
เขตสีกวา้ง

บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบ
เขตสีกวา้ง

HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย HDR อัจฉริยะสําหรับภาพถ่าย

โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

โหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมโบเก้ท่ีสมจริงและ
การควบคุมระยะชัดลึก

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
5 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์ แสงไฟเวที 
แสงไฟเวทีขาวดํา)

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
5 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์ แสงไฟเวที 
แสงไฟเวทีขาวดํา)

การจดัแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟ็กต์ 
5 แบบ (แสงไฟธรรมชาติ แสงไฟสตูดิโอ 
แสงไฟคอนทัวร์ แสงไฟเวที 
แสงไฟเวทีขาวดํา)

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมท่ี 30 fps

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมท่ี 30 fps

ช่วงไดนามกิกวา้งขึ้นสําหรับวดีิโอท่ีมอัีตรา
ความเร็วของเฟรมท่ี 30 fps

ระบบป้องกันภาพวดีิโอสั่นไหวในคุณภาพ
ระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p)

ระบบป้องกันภาพวดีิโอสั่นไหวในคุณภาพ
ระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p)

ระบบป้องกันภาพวดีิโอสั่นไหวในคุณภาพ
ระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p)

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

บันทึกวดีิโอระดับ HD 1080p ท่ี 30 fps 
หรือ 60 fps

Animoji และ Memoji Animoji และ Memoji Animoji และ Memoji

ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม ดูเพ่ิมเติม

GSM/EDGE GSM/EDGE GSM/EDGE

UMTS/HSPA+ UMTS/HSPA+ UMTS/HSPA+

DC-HSDPA DC-HSDPA DC-HSDPA

CDMA EV-DO Rev. A (บางรุ่น) CDMA EV-DO Rev. A (บางรุ่น) CDMA EV-DO Rev. A (บางรุ่น)

LTE ระดับ Gigabit LTE ระดับ Gigabit 4G LTE Advanced

Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac พร้อม MIMO Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac พร้อม MIMO Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac พร้อม MIMO

Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0

GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS GPS, GLONASS, Galileo และ QZSS

VoLTE VoLTE VoLTE

NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน NFC พร้อมโหมดตัวอ่าน

เอ็กซ์เพรสการ์ดพร้อมการประหยัดพลังงาน เอ็กซ์เพรสการ์ดพร้อมการประหยัดพลังงาน เอ็กซ์เพรสการ์ดพร้อมการประหยัดพลังงาน

การโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Wi-Fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเซลลูลาร์และระบบไร้สาย

 

 

 

 
6 6 6

 

 

 

 
6 6 6
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https://www.apple.com/th/iphone-xs/cameras/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/cameras/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/cameras/
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Face ID Face ID Face ID

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth เพ่ือการ
รู้จาํใบหน้า

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth เพ่ือการ
รู้จาํใบหน้า

เปิดใช้งานด้วยกล้อง TrueDepth เพ่ือการ
รู้จาํใบหน้า

FaceTime แบบวดีิโอ

โทรแบบวดีิโอผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ไปยังอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ FaceTime ได้

FaceTime แบบเสียง

โทรแบบเสียงผ่าน Wi-Fi หรือระบบเซลลูลาร์ไปยังอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ FaceTime ได้

Voice over LTE (VoLTE)

การโทรผ่าน Wi-Fi

รูปแบบไฟล์เสียงท่ีรองรับ
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2,
Protected AAC, MP3, Linear PCM,
Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital
(AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3)
และ Audible (รปูแบบ 2, 3, 4, Audible
Enhanced Audio, AAX และ AAX+)

รูปแบบไฟล์เสียงท่ีรองรับ
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2,
Protected AAC, MP3, Linear PCM,
Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital
(AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3)
และ Audible (รปูแบบ 2, 3, 4, Audible
Enhanced Audio, AAX และ AAX+)

รูปแบบไฟล์เสียงท่ีรองรับ
AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2,
Protected AAC, MP3, Linear PCM,
Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital
(AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3)
และ Audible (รปูแบบ 2, 3, 4, Audible
Enhanced Audio, AAX และ AAX+)

การเล่นเสียงสเตอริโอท่ีใหม้ติิเสียงกวา้งขึ้น การเล่นเสียงสเตอริโอท่ีใหม้ติิเสียงกวา้งขึ้น การเล่นเสียงสเตอริโอท่ีใหม้ติิเสียงกวา้งขึ้น

ผู้ใช้สามารถกําหนดระดับเสียงสูงสุดเองได้ ผู้ใช้สามารถกําหนดระดับเสียงสูงสุดเองได้ ผู้ใช้สามารถกําหนดระดับเสียงสูงสุดเองได้

การยืนยันตัวตนท่ีปลอดภัย

 

การโทรแบบวิดีโอ7

การโทรแบบเสียง7

6

6

การเล่นเสียง
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รปูแบบไฟล์วดีิโอท่ีรองรับ: HEVC, H.264, 
MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG

รปูแบบไฟล์วดีิโอท่ีรองรับ: HEVC, H.264, 
MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG

รปูแบบไฟล์วดีิโอท่ีรองรับ: HEVC, H.264, 
MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG

การรองรับ HDR กับคอนเทนต์
Dolby Vision และ HDR10

การรองรับ HDR กับคอนเทนต์
Dolby Vision และ HDR10

การรองรับคอนเทนต์ Dolby Vision และ
HDR10

การสะท้อนหน้าจอ AirPlay การแสดงผล
รปูภาพและวดีิโอไปยัง Apple TV (รุ่นท่ี 2 
หรือใหมก่วา่)

การสะท้อนหน้าจอ AirPlay การแสดงผล
รปูภาพและวดีิโอไปยัง Apple TV (รุ่นท่ี 2 
หรือใหมก่วา่)

การสะท้อนหน้าจอ AirPlay การแสดงผล
รปูภาพและวดีิโอไปยัง Apple TV (รุ่นท่ี 2 
หรือใหมก่วา่)

การรองรับการสะท้อนภาพวดีิโอและการส่ง
สัญญาณภาพ: สูงสุด 1080p 
ผ่านอะแดปเตอร์ Digital AV แบบ
Lightning และอะแดปเตอร์ Lightning 
เป็น VGA (อะแดปเตอร์จาํหน่าย
แยกต่างหาก)

การรองรับการสะท้อนภาพวดีิโอและการส่ง
สัญญาณภาพ: สูงสุด 1080p 
ผ่านอะแดปเตอร์ Digital AV แบบ
Lightning และอะแดปเตอร์ Lightning 
เป็น VGA (อะแดปเตอร์จาํหน่าย
แยกต่างหาก)

การรองรับการสะท้อนภาพวดีิโอและการส่ง
สัญญาณภาพ: สูงสุด 1080p 
ผ่านอะแดปเตอร์ Digital AV แบบ
Lightning และอะแดปเตอร์ Lightning 
เป็น VGA (อะแดปเตอร์จาํหน่าย
แยกต่างหาก)

ใช้เสียงส่งข้อความ ต้ังเตือนความจาํ และอีกมากมาย

รับคําแนะนําอัจฉริยะบนหน้าจอล็อคและในแอพข้อความ, เมล, QuickType และอีกมากมาย

เปิดใช้งานแบบแฮนด์ฟรีด้วยเสียงของคุณคนเดียวเมื่อพูดวา่ "หวดัดี Siri"

เรียกใช้คําสั่งลัดต่างๆ จากแอพโปรดด้วยเสียงของคุณเอง

ใช้งานได้นานกวา่ iPhone X สูงสุด 30 นาที ใช้งานได้นานกวา่ iPhone X 
สูงสุด 1.5 ช่ัวโมง

ใช้งานได้นานกวา่ iPhone 8 Plus 
สูงสุด 1.5 ช่ัวโมง

แบตเตอร่ีลิเธยีมไอออนชนิดชาร์จซZาได้
ภายในตัวเคร่ือง

แบตเตอร่ีลิเธยีมไอออนชนิดชาร์จซZาได้
ภายในตัวเคร่ือง

แบตเตอร่ีลิเธยีมไอออนชนิดชาร์จซZาได้
ภายในตัวเคร่ือง

ชาร์จแบบไร้สาย (ใช้ร่วมกับเคร่ืองชาร์จ Qi ) ชาร์จแบบไร้สาย (ใช้ร่วมกับเคร่ืองชาร์จ Qi ) ชาร์จแบบไร้สาย (ใช้ร่วมกับเคร่ืองชาร์จ Qi )

การเล่นวิดีโอ

 

 

8 8 8

 

8 8 8

Siri9

10

พลังงานและแบตเตอรี1่1

 

 
3 3 3
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ชาร์จจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ

ชาร์จจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ

ชาร์จจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
หรือจากอะแดปเตอร์แปลงไฟ

ระยะเวลาสนทนา (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 20 ช่ัวโมง

ระยะเวลาสนทนา (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 25 ช่ัวโมง

ระยะเวลาสนทนา (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 25 ช่ัวโมง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต:
สูงสุด 12 ช่ัวโมง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต:
สูงสุด 13 ช่ัวโมง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต:
สูงสุด 15 ช่ัวโมง

การเล่นวิดีโอ (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 14 ช่ัวโมง

การเล่นวิดีโอ (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 15 ช่ัวโมง

การเล่นวิดีโอ (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 16 ช่ัวโมง

การเล่นเสียง (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 60 ช่ัวโมง

การเล่นเสียง (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 65 ช่ัวโมง

การเล่นเสียง (ผ่านระบบไร้สาย):
สูงสุด 65 ช่ัวโมง

ความสามารถในการชาร์จแบบเร็ว:
ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที

ความสามารถในการชาร์จแบบเร็ว:
ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที

ความสามารถในการชาร์จแบบเร็ว:
ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที

EarPods พร้อมหวัต่อ Lightning EarPods พร้อมหวัต่อ Lightning EarPods พร้อมหวัต่อ Lightning

ไจโร 3 แกน ไจโร 3 แกน ไจโร 3 แกน

อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว อุปกรณ์ตรวจจบัการเคล่ือนไหว

เซ็นเซอร์ตรวจจบัระยะ เซ็นเซอร์ตรวจจบัระยะ เซ็นเซอร์ตรวจจบัระยะ

เซ็นเซอร์ตรวจวดัแสงโดยรอบ เซ็นเซอร์ตรวจวดัแสงโดยรอบ เซ็นเซอร์ตรวจวดัแสงโดยรอบ

บารอมเิตอร์ บารอมเิตอร์ บารอมเิตอร์

ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM) ซิมคู่ (Nano-SIM และ eSIM)

ไมร่องรับการ์ด Micro-SIM ท่ีมอียู่ในขณะน้ี ไมร่องรับการ์ด Micro-SIM ท่ีมอียู่ในขณะน้ี ไมร่องรับการ์ด Micro-SIM ท่ีมอียู่ในขณะน้ี

 

 

 

 

 

 

12 12 12

ชุดหูฟังท่ีมีให้

เซ็นเซอร์

 

 

 

 

ซิมการ์ด

14 14 14
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Lightning

iPhone X7

ข้อมูลทางเทคนิค  ดูเพ่ิมเติม

iPhone X7 Max

ข้อมูลทางเทคนิค  ดูเพ่ิมเติม

iPhone X8

ข้อมูลทางเทคนิค  ดูเพ่ิมเติม

สายเช่ือมต่อ

 

! ! ! ! ! !

j. จอภาพมมุีมมนท่ีรับกับดีไซน์แบบโค้งอันงดงาม และมุมท้ังหมดน้ีอยู่ในสี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐาน และเมื่อวดัเป็นรปูสี่เหล่ียมมุมฉากมาตรฐานแล้ว หน้าจอจะมขีนาด 5.85 น้ิว (iPhone Xk), 6.46 น้ิว (iPhone Xk Max),

6.06 น้ิว (iPhone Xl) หรือ 5.85 น้ิว (iPhone X) ในแนวทแยง พ้ืนท่ีสําหรับการดูจริงมขีนาดน้อยกวา่

m. iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xk, iPhone Xk Max และ iPhone Xl มคีวามสามารถในการทนนZา นZาท่ีกระเด็นใส่ และฝุ่น ซ่ึงผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของหอ้ง

ปฏิบัติการท่ีได้รับการควบคุม, iPhone Xk และ iPhone Xk Max มกีารป้องกันอยู่ท่ีระดับ IP68 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ความลึกไมเ่กิน 2 เมตร ภายในระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) และ iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X และ iPhone Xl มกีารป้องกันอยู่ท่ีระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ความลึกไมเ่กิน 1 เมตร ภายในระยะเวลาสูงสุด 30 นาที) ความสามารถในการทนนZา นZาท่ีกระเด็นใส่

และฝุ่นจะไมค่งอยู่ถาวร ซ่ึงความสามารถดังกล่าวอาจลดลงจากการใช้งานตามปกติ หา้มชาร์จ iPhone ในขณะท่ีเคร่ืองยังเปียกอยู่ โปรดดูคําแนะนําเก่ียวกับการทําความสะอาดและการทําใหแ้หง้ในคู่มอืผู้ใช้ 

การรับประกันไมค่รอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากของเหลว

n. เคร่ืองชาร์จแบบไร้สาย Qi จาํหน่ายแยกต่างหาก

o. พ้ืนท่ีวา่งจะน้อยกวา่ท่ีกําหนดและอาจแตกต่างกันไปอันเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ โดยการกําหนดค่าตามมาตรฐานท่ีใหม้าน้ันจะใช้พ้ืนท่ีประมาณ 10GB ถึง 12GB (รวม iOS และแอพท่ีติดต้ังล่วงหน้า) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

รุ่นและการต้ังค่า แอพท่ีติดต้ังไวใ้หแ้ล้วใช้พ้ืนท่ีประมาณ 4GB และคุณสามารถลบแอพเหล่าน้ีและเรียกคืนกลับมาได้

p. ขนาดและนZาหนักอาจแตกต่างกันตามการปรับแต่งและกระบวนการผลิต

q. จาํเป็นต้องมแีผนบริการข้อมูล การโทรผ่าน LTE ระดับ Gigabit, 4G LTE Advanced, 4G LTE, VoLTE และ Wi-Fi มใีหบ้ริการในบางประเทศผ่านผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์บางแหง่เท่าน้ัน โปรดตรวจสอบกับผู้ให้

บริการเครือข่ายโทรศัพท์วา่มบีริการเหล่าน้ีในพ้ืนท่ีของคุณหรือไม ่ความเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณงานตามหลักทฤษฎีและแตกต่างกันตามสภาวะของไซต์และผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ สําหรับรายละเอียดในการรองรับ LTE

โปรดติดต่อผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ และดูท่ี www.apple.com/th/iphone/LTE

s. การโทร FaceTime ต้องใช้อุปกรณ์ท่ีรองรับ FaceTime ได้ท้ังผู้โทรและผู้รับสาย และต้องมกีารเช่ือมต่อ Wi-Fi การใหบ้ริการผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ และอาจมค่ีา

บริการข้อมูล

t. เฉพาะคอนเทนต์วดีิโอท่ีมช่ีวงไดนามกิมาตรฐานเท่าน้ัน

u. Siri อาจไมม่ใีหบ้ริการในบางภาษาหรือในบางพ้ืนท่ี และอาจมคีุณสมบัติแตกต่างกันไปตามพ้ืนท่ี จาํเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต อาจมค่ีาบริการข้อมูลเซลลูลาร์

jv. การใช้งาน "หวดัดี Siri" บน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus จาํเป็นต้องเสียบปล๊ักไว้

jj. การใช้งานแบตเตอร่ีขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าของเครือข่ายและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลแตกต่างกันไป แบตเตอร่ีมจีาํนวนรอบการชาร์จจาํกัดและอาจจาํเป็นต้องได้รับการเปล่ียนใหมใ่นท่ีสุดโดยผู้ใหบ้ริการของ Apple

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอร่ีและจาํนวนรอบการชาร์จอาจแตกต่างกันตามการใช้งานและการต้ังค่า ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.apple.com/th/batteries และ www.apple.com/th/iphone/battery.html

jm. Apple ทําการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2018 โดยใช้เคร่ือง iPhone Xk, iPhone Xk Max และ iPhone Xl รุ่นก่อนการผลิตจริง พร้อมซอฟต์แวร์ และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C (ขนาด 30 วตัต์ รุ่น A1882

และขนาด 87 วตัต์ รุ่น A1719) ทดสอบการชาร์จแบบเร็วด้วยเคร่ือง iPhone ท่ีแบตเตอร่ีหมด เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามปัจจยัด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธจ์ริงจะแตกต่างออกไป

jn. Apple ทําการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2017 โดยใช้เคร่ือง iPhone 8, iPhone 8 Plus และ iPhone X รุ่นก่อนการผลิตจริง พร้อมซอฟต์แวร์ และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB-C (ขนาด 29 วตัต์ รุ่น A1540,

https://www.apple.com/th/iphone-xs/specs/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/specs/
https://www.apple.com/th/iphone-xs/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/specs/
https://www.apple.com/th/iphone-xr/
https://www.apple.com/th/iphone/LTE/
https://www.apple.com/th/batteries/
https://www.apple.com/th/iphone/battery.html
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ขนาด 61 วตัต์ รุ่น A1718 และขนาด 87 วตัต์ รุ่น A1719) ทดสอบการชาร์จแบบเร็วด้วยเคร่ือง iPhone ท่ีแบตเตอร่ีหมด เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามปัจจยัด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธจ์ริงจะแตกต่างออกไป

jo. eSIM จะมใีหใ้ช้งานภายในปีน้ีผ่านการอัพเดทซอฟต์แวร์ จาํเป็นต้องมแีผนบริการระบบไร้สายเพ่ือใช้ eSIM (ซ่ึงอาจมขี้อจาํกัดเก่ียวกับการเปล่ียนผู้ใหบ้ริการและการโรมมิง่ แมว้า่จะสิ้นสุดอายุสัญญาแล้วก็ตาม) ผู้ให้

บริการเครือข่ายโทรศัพท์บางรายอาจไมร่องรับ eSIM, eSIM ใน iPhone อาจไมส่ามารถใช้งานได้เมื่อซ้ือจากผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์บางราย โปรดสอบถามรายละเอียดจากผู้ใหบ้ริการเครือข่ายโทรศัพท์ หาก

ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี support.apple.com/th-th/HT209044

อีกหลายวธิใีนการเลือกซ้ือ: โทร. 001-800-65-6957 English support available. หรือ ค้นหาตัวแทนจาํหน่าย
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