اﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ذن ﻓﻮن
ﺑﺮ ﻗﻄﺎر ﺳﻮدآوری ﺳﻮار اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﻮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد درآﻣﺪی ﻣﻄﻠﻮب را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻋﺮﺿﻪ ذن ﻓﻮن  ۲ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﯾﺴﻮس اراﺋﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره را در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﻈﺎر دارد رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 Zenfone Selfieآﻣﺎده ی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ Zenfone Selfie .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۵اﯾﻨﭽﯽ  ۱۰۸۰Pاز ﻧﻮع  IPSو ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮرﯾﻼ ﮔﻠﺲ  ،۴اﯾﻦ
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای و  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۵ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
آدرﻧﻮ  ۴۰۵را در ﺧﻮدش ﺟﺎی داده و دو دورﺑﯿﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﺴﮑﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ و ﺟﻠﻮﯾﯽ اش
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﻮﮐﻮس ﻟﯿﺰری ﻫﻢ دارد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪل ﻣﺬﮐﻮر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی
ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻠﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه اش را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﯾﺴﻮس ﻗﺼﺪ دارد  ۸اﻟﯽ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺒﻠﺖ را ﻫﻢ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵رواﻧﻪ
ی ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪ دارد اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ذن ﭘﺪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﻧﺪروﯾﺪ آب ﻧﺒﺎت
ﭼﻮﺑﯽ و ﭼﯿﭗ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ  ،HTCروزﮔﺎر اﯾﺴﻮس
ﻓﻌﻼ ﺑﺮ ﻗﻄﺎر ﺳﻮدآوری ﺳﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮده و
ً
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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