اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻗﺼﺪ دارد  One M9+را در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]ﺷﺎﯾﻌﻪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
در ﻣﺎه ﻣﺎرس و در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ  MWCدر ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ اچ ﺗﯽ
ﺳﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  One M9ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﮑﺮاری ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺴﯿﺎری رو ﺑﻪ رو ﮔﺸﺖ.

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ و در ﻫﺸﺘﻢ آورﯾﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم One+
 M9روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ در ﭼﯿﻦ و ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ

ﻓﺮوش ﻣﯽ رﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺻﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  One M9رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﯾﻪ ای ﺷﺪه
و ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ،ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ

وان  M9+را در ﺧﺎرج از ﺑﺎزار آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ) LlabTooFeR .ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ را از
اچ ﺗﯽ ﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده( ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه از  E9+ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  M9+ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺑﺎزار اروﭘﺎ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده
اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ M9 ،ﭘﻼس از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵.۲اﯾﻨﭻ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  2Kﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه  ۳ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ

ﮐﺪ  MT6795Tو ﮐﻼک  ۲.۲ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻣﺠﺘﻤﻊ دارای ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم  PowerVR G6200ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

دﯾﺪه ﺷﺪه و دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮی آن ﻧﯿﺰ ﻓﻨﺎوری اﻟﺘﺮاﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺎﺗﺮی اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن  2,840ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺑﻮده و ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه اش از  ،M9وﺟﻮد ﯾﮏ

ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﮐﺎر ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﻓﺸﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در ﯾﮏ ﺗﻐﺮ
ﺟﻬﺖ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ داده و آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  M9+دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

