ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ  One M9ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﺪر ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻮ رﻓﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ  ،MobileGeeksرﻧﺪر ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از  HTC One M9را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 M9در ﺳﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮه ای ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ در آن ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ را در اداﻣﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ M9 ،از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ  ۱۰۸۰Pﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻬﻮ ﻗﻠﺐ
ﺗﭙﻨﺪه ی آن ﻧﯿﺰ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺳﻨﺴﻮری  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و ﻓﻼﺷﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر  UltraPixel ۴ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ۳ .ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم۳۲ ،
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی داﺧﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  ۱۲۸ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺟﺎﻧﺒﯽ  microSDاز دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  BoomSoundاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ  NFCو ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،۴.۱ﭼﯿﭙﺴﺖ  LTEآن ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۰۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﯿﺰ اﻧﺪروﯾﺪ  ۵در ﮐﻨﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺼﻮص  HTCﺑﻪ ﻧﺎم  ،Senseﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﺤﺎﻣﺖ  Oneﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  ۹.۶۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۵۷.۵ﮔﺮم
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ  ۲۹۰۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﯿﮏ ادﻋﺎ دارد  M9در اﺑﺘﺪای ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۴۹ﯾﻮرو ) ۸۵۲دﻻر( ﺑﻪ ﺑﺎزار
)آﻟﻤﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۷۵۰دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﺎ  M9ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اول ﻣﺎرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ
ﻗﺼﺪ ﭘﺮده ﺑﺮداری از  M9 Plusرا ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۲اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ
 Quad HDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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