ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻟﻮ رﻓﺘﻪ از ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ
ﺧﺒﺮ از روﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺮازو را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺮدا ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ) 31ﻣﺎرس( را ﺟﺸﻦ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﺗﺒﻠﺖ  Mi Padﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دو روز ﭘﯿﺶ ﻫﻢ دو ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻋﺠﯿﺐ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻢ دﯾﮕﺮی از آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ

از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ای را ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺒﻞ

اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و ﻋﺒﺎرت TZC
ﻫﻢ روی آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی ﻋﺪد ) 0.3 ،0.2 ،0.1و ﻏﯿﺮه( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﻣﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮازو دارد.

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺗﻌﺪادی ﻋﮑﺲ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  4.4ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ آﺑﻨﺒﺎت ﭼﻮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  iOS 7و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮش
را دارد ،در ﭼﯿﻦ ﻟﻮ رﻓﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮازو ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وزن اﺟﺴﺎم در ﻣﺤﺪوده  5ﺗﺎ
 150ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﻮﮔﻮی ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ درﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد و ﺗﺮازو ﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .وزن اﺟﺴﺎم ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪادی ﻻﻣﭗ  LEDﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻧﻪ

ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ  1.5وﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل
دﺳﺘﮕﺎه  XMTZC01HMاﺳﺖ و ﺣﺮوف  TZCﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺷﯿﺎﻳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮازوی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻓﺮدا در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﯿﺎﭘﻮﻣﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪه.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

