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ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  iPhone 6 Plusﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﭙﺪ ﻣﯿﻨﯽ در ﺣﺪود  2اﯾﻨﭻ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻞ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﻃﻮل روز زﯾﺎد ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻨﯽ و اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر

دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن ﻧﻮع  iPhone 6 Plusﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 5.5اﯾﻨﭽﯽ اش اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﯿﺒﻮردﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺪودی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ آﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را
دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ Bluetooth
 keyboardﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﺒﻮرد ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺧﻮد را روی آن ﻗﺮار داده و اﻣﻮر ﺗﺎﯾﭙﯽ ﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  48دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ  ،iPhone 6 Plusﻗﻄﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ازای راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺣﯿﻦ ﺗﺎﯾﭗ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﺪ.
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