ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎش ﺷﺪه از ﻧﮑﺴﻮس ﻫﻮآوی
ﺧﺒﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﻫﻮاداران ﺳﺮی ﻧﮑﺴﻮس ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد؛ ﻧﮑﺴﻮس  ۵اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی اﻣﺮوزی ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از رده
ﺧﺎرج ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ ﻣﯿﺎن رده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻣﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺴﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ال ﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻏﻮل ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮآوی ﻧﯿﺰ
رﻓﺘﻪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎل

ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺎش ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ؛ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮑﺴﻮس ،ﯾﮏ داﯾﺮه را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﻫﻮآوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ را در آن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰی ﺑﻮده و از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵.۷اﯾﻨﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻮآوی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﺑﻪ رزوﻟﻮﺷﻦ  2Kﻣﺠﻬﺰ

ﻧﻤﻮده .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو اﺳﭙﯿﮑﺮ را در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ اﺳﭙﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ رﺳﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و
دورﺑﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن ﻧﯿﺰ از ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺴﻮس ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارﯾﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻟﺺ و زﯾﺒﺎی اﻧﺪروﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧﺒﺮی ﻫﻢ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻫﻮآوی ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﮑﺴﻮس ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺎرﺷﻤﻠﻮ ،ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

