ﺧﺮﯾﺪ روز :ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻮاوی و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اچ
ﺗﯽ ﺳﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آذر ۱۳۹۳
ﻫﺮ روز در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﻣﻮاردی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺒﻠﺖ  Huawei MediaPad 7 Youth2و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ Desire 200
ﻣﺤﺼﻮل اچ ﺗﯽ ﺳﯽ .در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Huawei MediaPad 7 Youth2 -۱

ﺗﺒﻠﺖ  ۷اﯾﻨﭽﯽ ﻫﻮاوی ،ﻣﺪﯾﺎﭘﺪ  ۷ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﺑﺎ

رزوﻟﻮﺷﻦ  ۶۰۰در  ۱۰۲۴ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد .از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﭼﻬﺎر
ﻫﺴﺘﻪ ای  ۱.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ،ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﭼﻬﺎر ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ۳۲
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی  ۴۱۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را دارد و از ﻧﺴﻞ دوم و ﺳﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۴۲۹٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۳۷۹٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪهBizOnline.ir :

HTC Desire 200 -۲

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﭘﺎﻦ دﯾﺰاﯾﺮ  ۲۰۰ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن  ۳.۵اﯾﻨﭻ ﺳﺎﯾﺰ و رزوﻟﻮﺷﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۲۰در  ۴۸۰ﭘﯿﮑﺴﻞ دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ۵۱۲
ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ۴ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  ،MicroSDﭘﺮدازﻧﺪه ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮان
ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ،ﺑﺎﺗﺮی  ۱۲۳۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورﺑﯿﻦ  ۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﯿﺘﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  ۴.۰ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ۲۹۰٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﻮرده ۲۵۹٫۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪهDigikala.com :
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻬﻢ :ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

