ﺳﻮﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  Z4را در  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
اﺧﯿﺮا ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺳﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ از
آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دو ﭘﺮﭼﻤﺪار را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد و
روﻧﺪی را در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  ۶ﻣﺎﻫﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮﻓﺎ از ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

آورد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺳﻮﻧﯽ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل
 ،۲۰۱۴در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﺖ از ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰آورﯾﻞ –  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﻮﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ در ﺧﺎک
ﺧﻮد ،ژاﭘﻦ ،ﭘﺮده ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ رﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﺶ در ﺧﺼﻮص
روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ »اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﻤﺎن Z4
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺧﯿﺮا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن رده ای ﺑﻪ ﻧﺎم  E4ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر  Xperia Z4ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را در ﻓﺼﻞ ﻓﺮوش ﺑﻬﺎره ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ  Z4اﺑﺘﺪا در ژاﭘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اول ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ  Z4در  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را داﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭻ ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  Quad HDو ) Full HDﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪار( ،ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۱۰و ﺳﻪ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

