ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻟﻮﮐﺲ ﺟﺪﯾﺪی از  Bellperreﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 ۳۰۰۰دﻻر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ی اﭘﻞ از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ iPhone 6
رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ،اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﻮز راﻫﯽ ارزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮرش را در آﯾﻔﻮن ﺑﮑﺸﯿﻢ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﻫﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم Bellperre
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری  Vertuﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ ،از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ی

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
را ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ  Bellperreاذﻋﺎن
دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار از ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۴.۹اﯾﻨﭽﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪش ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ  Bellperreﺑﻪ ﻧﺎم  Touchاز ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  HDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﮐﻨﺎره ﻫﺎ از
اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪ ﺧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در دو ﻣﺪل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭼﺮم ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ و دﯾﮕﺮی ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻤﺴﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی از ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮر )ﻫﻨﻮز ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه( ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ را ﯾﺎد اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ از دو ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎس  ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
داﺧﻠﯽ ،NFC ،ﺑﻠﻮﺗﻮث LTE ،و دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  ۸و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی  ۱.۹ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﯾﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۰۰۰دﻻر ،از اﺗﯿﮑﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی
ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪل  ۳۰۰۰دﻻری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮم ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﺷﺪه و ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﺴﺎح ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۴۳۰دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﺪ.
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