اﭘﻞ ﺑﻪ زودی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎرژر روﻣﯿﺰی ﺑﺮای
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
اﭘﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ دارد .ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﯿﺒﻮرد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﭙﺪ ﭘﺮو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۶۹دﻻری اش ﯾﺎ ﻗﻠﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
اﺳﮑﻨﺎس  ۱۰۰دﻻری ﺧﺮج ﮐﺮد و ﯾﮏ دﻻر ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﯽ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ داک ﺷﺎرژر رﺳﻤﯽ را ﺑﺮای اﭘﻞ
واچ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز وب ﺳﺎﯾﺖ  9To5Macﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده

و ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن ﺑﺎ ﯾﮏ » «CDﭘﯽ ﺑﺮد و در ﻧﮕﺎه
اول ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺳﺘﻨﺪ ﺷﺎرژ رﺳﻤﯽ اﭘﻞ واچ ﻣﯽ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ را ﮔﺸﻮده ،روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎرژ ﺷﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز
دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﭼﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آن ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روی ﺟﻌﺒﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﺒﺎرت »Magnetic
 – Charging Dockﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎرژر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ« را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺮای ﺷﺎرژ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﭼﻨﯿﻦ واﺿﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ،ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ درز ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ،ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ زودی آن را
در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وب ﺳﺎﯾﺖ  9To5Macﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰دﻻر را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎرژ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ،ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺎرژرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺗﺮی را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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