اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ از  HTC One M9ﺑﺎﺷﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،دی ۱۳۹۳
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود  HTCاز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اوﻟﺘﺮا ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ در دورﺑﯿﻦ
ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ  One M9ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎ
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دورﺑﯿﻦ دو ﮔﺎﻧﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻮﮐﻮس ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در One M8
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ از  One M9ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ی دورﺑﯿﻦ در ﭘﺸﺖ آن
اﻣﺮوز
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ً
دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ را در ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در رزﻟﻮﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﯾﺮوز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﻃﻼع داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی  HTCاز ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ی ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ در رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  One M9ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ  HTCاﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎی ﺑﻮم ﺳﺎوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را از ﻧﻈﺮ
اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ داﻧﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻓﺮق ﺧﺎﺻﯽ
ﻧﮑﺮده و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﻤﺎن  ۵اﯾﻨﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺮون درز ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ  One M9در زﻣﯿﻨﻪ ی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ رزﻟﻮﺷﻦ  QHDارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺻﻮﺗﯽ داﻟﺒﯽ  ۵.۱ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  HTCﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪﯾﺶ را روز اول ﻣﺎرس و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

