واﯾﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺻﻠﯽ اش ،ﺑﺮﻧﺪ واﯾﻮ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ Japan
 Industrial Partnersﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد.
واﯾﻮ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﯽ رﻓﺖ :ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻟﭗ ﺗﺎپ و
ﺗﺒﻠﺖ .ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ،ﺷﺎﻋﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری اش ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ آن را ﻣﯽ ﺳﺎزد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺳﻮی واﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و در ﻋﻮض ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
 Japan Communicationsادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺳﻮی واﯾﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪﯾﺶ آن را
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،واﯾﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ را در روز دوم ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم  MWC 2015ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻧﯿﺰ روﯾﺖ ﺷﺪه و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل  JCI VA-10Jدر ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻟﻮ
رﻓﺘﻪ دارای ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ  64ﺑﯿﺘﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  410ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎری  1.2ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5اﯾﻨﭽﯽ  ،720pدورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ  13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ 5
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻧﺴﺨﻪ  5.0اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در زﻣﺮه
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﻣﯿﺎن رده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ورود واﯾﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽ رود
ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﯽ ﺣﺎوی ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورودش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺪ واﯾﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻗﺪام

ﺑﺎ  Japan Industrial Partnersﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﺮی ﻧﺨﺴﺖ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎی واﯾﻮ )ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﻣﯿﺎن رده ای از ﺳﺮی
اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

