ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ »آﯾﭙﺪ ﭘﺮو« ﻓﺎش
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
و ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎش ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﻞ ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺸﺐ از آﯾﭙﺪ ﻏﻮل آﺳﺎﯾﺶ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﮏ
ﺑﻮک ،ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺠﺎری را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺧﻮد ،ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰۰دﻻر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن »ﻣﺎرک ﮔﻮرﻣﻦ« از وب ﺳﺎﯾﺖ
» ،«9TO5MACﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۳۲ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و
ﻗﯿﻤﺖ  ۷۹۹دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺻﺪ دﻻر از ﻧﺴﺨﻪ  Wi-Fiو  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آﯾﭙﺪ اﯾﺮ ۲
ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ  ۱۱اﯾﻨﭻ اﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۹۹دﻻر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۳اﯾﻨﭽﯽ آن ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۹۹دﻻر دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎرک ﮔﻮرﻣﻦ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  ۶۴و  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ از آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۸۹۹و
 ۹۹۹دﻻر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ  9TO5MACﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی  LTEﻫﺮ ﮐﺪام  ۱۳۰دﻻر
ﮔﺮان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ،ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۲۹ ،۹۲۹و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۱۱۲۹دﻻر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮏ ﺑﻮک ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮏ ﺑﻮک ﭘﺮوی  ۱۳اﯾﻨﭻ ﻣﺪل  ۲۰۱۵ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮرس ﺗﺎچ در ﺗﺮﮐﭙﺪ ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲۹۹دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﭘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺨﻪ  ۱۲۸ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و  LTEآﯾﭙﺪ ﭘﺮو را راﺿﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای آن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و دﻻﯾﻞ اﭘﻞ ﺑﺮای
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻃﺮﻓﺪارن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ زودی
ﺷﺎﻫﺪ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﮐﻮک و ﺷﯿﻠﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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