ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ  Imperviousآﯾﺪﯾﻮاﯾﺲ
ﺧﻮد را ﺿﺪ آب ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺣﺎل ﻣﻘﺎوم ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺎورﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺑﻌﻀﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺿﺪ آب ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Imperviousدو ﻣﺪل اﺳﭙﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﭙﺮی از ﭼﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؟

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ از ذرات ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻫﯿﺪروﻓﻮب )ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﻮی اﻧﺴﺎن(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ دﻓﻊ آب و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺲ ﺷﺪن و ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ  IPX7دارد و ﺗﻤﺎم
آیدﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻔﻮن  ۵ ،۵اس و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در
ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی آب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ ﻋﻤﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﺳﺎل ﺑﻪ روی
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪﻓﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ
ذرات آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ
داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺮﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ در  ۲ﻧﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۲۹.۹۵دﻻری آن ﻣﻨﺎﺳﺐ
آﯾﻔﻮن و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرش ﺑﺎران را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آیدﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ  ۳۹.۹۵دﻻری آن را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪن وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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