ﺷﺮﮐﺖ  OnePlusﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﺒﻨﺪ
ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ را دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ  OnePlusرا ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ رده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  OnePlus Xرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ وارد ﺑﺎزار ﻧﺸﺪه.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮت راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ دارد اﻣﺎ وارد ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺪه

و در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وان ﭘﻼس اﮐﺲ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن رده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪل وان ﭘﻼس وان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
رم 16 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  801ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻣﻮﻓﻖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺧﺒﺮﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  OnePlusﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی
ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺳﭙﯿﮑﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را
ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ  ،Carl Peiﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ وان ﭘﻼس ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﻪ روﻧﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﮐﺮده اﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ
و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
 Peiدر اداﻣﻪ اﻓﺰوده ،روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روﻧﻤﺎﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮال را در ذﻫﻦ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﺜﻼ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ؟
آﻧﭽﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  Peiﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻋﻮض ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ وان ﭘﻼس روی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﻓﻮن ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

