ﺷﺮﮐﺖ  HTCﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  One M9sرا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻮی  HTCﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در رده
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺎن رده ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  One M9اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ One+
 M9و  One E9+ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
 One A9ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎن رده روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ One M9s ،را ﻧﯿﺰ در

ﺑﺎزار ﺗﺎﯾﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  ،Full HDﭼﯿﭙﺴﺖ ۸

ﻫﺴﺘﻪ ای  Helio X10ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  ،PowerVR G6200دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
رم ۱۶ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﺗﺮی  ۲۸۴۰ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر  BSIو
ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  f/2.2را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد ﺑﺮای ﻟﻨﺰ و ﻓﻠﺶ دوﮔﺎﻧﻪ
 LEDﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و در ﺟﻠﻮی ﺑﺪﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺪل  ۴اوﻟﺘﺮا ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺎ  f/2.0ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ در زﻣﺮه ﻣﺤﺼﻮﻻت رده ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻣﯿﺎن رده ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی  HTCدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺮوش  HTC One M9sاز ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۰دﻻر در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

